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 ó°üd , É©dG ‘ iÈc ∫hOh á«eÓ°S E’G Üƒ©°ûdGh á«Hô©dG áe C’G
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 ÜhôMh ( Gô©dG  ºK  ¿Éà°ùfÉ¨aCG)  áª∏°ùe ¿Gó∏H  ó°V ájó«∏≤J  ÜhôM ÓW E’

 ∫Éf  ÜGò`̀L  QÉ©°T  øª°V  kÉ©«ªL  »eÓ°S E’Gh  »Hô©dG  É©dG  ƒëf  ájó«∏≤J  Z

 QÉÑµdG  ¬JOÉbh É©dG  AÉ«cPCG  øY Ö¨j h  .ÜÉ`̀gQ E’G  áëaÉµe ƒg , kÉ«dhO  kGó«jCÉJ

 »c eCG »Ñ©°T ó«jCÉJ ó°û◊ AÉgóH IôHóe âfÉc ÈªàÑ°S  ∫ƒ∏jCG 11 áÁôL ¿CG

 ¿Éc …ò`̀dG  ÜÉ``̀gQ E’G  áHQÉëŸ hO ∞dÉ– á`̀eÉ`̀bEG  π`̀LCG  øe »ŸÉY ºK »``̀HhQhCG

 Gò¡d IóYÉb OÉéjEG øe óH’ ¿Éch ,¿ƒaô£àŸG ¿ƒª∏°ùŸG ºg ¬H »∏©ØdG Oƒ°ü≤ŸG

 »eÓ°SEG  …ôµ°ùY º« æJ  ÉjÉ≤H  »g »àdG  IóYÉ≤dG  áª æe âfÉµa ,±ô£àdG

 ájÉµ◊Gh .¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ »à««aƒ°ùdG OÉ–’G áHQÉëŸ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬à°ù°SCG

 É¡ë«°Vƒàd  á`̀HhhOh  á°SÉe  áLÉëH É¡æµd  ,É¡°ü«î∏J  ¤EG  Éàëf ¿CG  øe ô¡°TCG

 á«fƒ«¡°üdG  äÉLÉ«àM’G  øe  á∏°ù∏°S  âbÓJ  ó≤a  ,Ió¡ªŸG  ±hô dÉH  É¡£HQh

 É¡°†©Hh  (ºFÉb)  É¡°†©H QÉ£NCG  IóY á¡LGƒŸ  (áë∏ŸG)  á«HhQh C’Gh  á«c e C’Gh

 .(™bƒàe) É¡°†©Hh (ΩOÉb)

 áehÉ≤ŸG á¡LGƒe øY ≥∏£ŸG õé©dÉH π«FGöSEG Qƒ©°T ƒ¡a ,ºFÉ≤dG ô£ G ÉeCG

 h ,Êƒ«¡°üdG höûª∏d á≤YÉ°U áÁõ¡H ¿höû©dG ¿ô≤dG ≈¡àfG ó≤a ,á«Hô©dG

 ,¿ÉæÑd ÜƒæL øe (Ú∏àëª∏d ™jôŸGh) ™jöùdG ÜÉë°ùf’G iƒ°S π«FGöSEG ΩÉeCG øµj

 ÚÑJh , kÓ©a á«eÓ°SEG áeCG OƒLh ¿ÉëàeG ¿hQÉ°T  ádhÉ  áÁõ¡dG √òg â∏Jh

 óé°ùª∏d ¬eÉëàbG áé«àf âfÉµa ,¢Só≤dÉH É©dG ‘ Úª∏°ùŸG ÉÑJQG á≤«≤M

 ºéëH É©dG Lƒa ÚM º¡°ùØfCG Úª∏°ùª∏d ≈àM á°ûgóeh á∏gòe ≈°üb C’G

 Úª∏°ùŸG ÚY øY ≈àM áÑFÉZ âfÉc á«eÓ°SEG Üƒ©°T ¬æY äÈY …òdG Ö°†¨dG

 á∏àëŸG  ¢`̀VQ C’G  ‘h .Ö°†¨dG  Ö«¡d  É¡«a π©à°TG  É¡JGP  á`̀HhQhCG  ¿EG  πH  .Üô©dG

 äô£°VGh ,ájQÉ°V áehÉ≤e Qƒ°†M äRõY »àdG ≈°üb C’G á°VÉØàfG ¿hQÉ°T  ¬LGh

 ÑµdG  §°Sh C’G  öûdG  ∑Óàe’ ¬«a  §£îJ âfÉc  …òdG  âbƒdG  ‘ π«FGöSEG

 OÉ©à°SGh  ,¬Ø∏N â©bƒ≤Jh  É¡°ùØæH  ¬àæH  QGóL AGQh  äCÉØµfG  É¡fCG  ∞°ûàµJ  ¿ C’
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 »æjódG  º¡Yhöûe  á¡LGƒŸ  ΩÓ`̀°`̀S E’G  …Èæj  ¿CG  ô£  OÉ`̀÷G  º`̀¡`̀cGQOEG  É¡JOÉb

 »∏«FGöS E’G  /»Hô©dG  GöüdG  ó≤J  ¿hójôj  Üô©dG  øµj   å«M  .»JGQƒàdG

 ≥jôØàdG  ≈∏Y GöüdG  äÉ«HOCG  πc  ‘ ¿ƒ°Uôëj GƒfÉch  ,¿É`̀jOCG  GöU ¬fCG  ≈∏Y

 á«fÉª∏Y á«°SÉ«°S ácôM É¡Ø°UƒH á«fƒ«¡°üdG ÚHh kÉæjO É¡Ø°UƒH ájOƒ¡«dG ÚH

 óbh  ,≥jôØàdG  Gòg ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj ¿ƒdGõj  Éeh  ,á«©°SƒJ  á«fÉ£«à°SG  á«fGhóY

 ∞dCG πÑb á«Ñ«∏°üdG Ühô◊G Gƒ¡LGh ÚM ºgOGóLCG øe ∞bƒŸG Gòg Gƒª¡∏à°SG

 ,á ôØdG ÜhôM Égƒª°Sh ,»æjO õeQ ¬f C’ Ö«∏°üdG ¤EG Ö°ùæJ ¿CG Gƒ°†aôa ΩÉY

 º¡°†ëj …òdG »eÓ°S E’G º¡æjO øe º¡Øbƒe ¿ƒª¡∏à°ùj OÉØM C’Gh OGóL C’Gh

 . kÉ©«ªL π°SôdÉH ¿ÉÁ E’Gh ájhÉª°ùdG äÉfÉjódG ΩGÎMG ≈∏Y

 »àdG á«Hô©dG áehÉ≤ŸG πµ°T ‘ »YƒædG ∫ƒëàdG Gòg π«FGöSEG á¡LGƒe AGREGh

 óªà°ùj Éªc kÉeÉ  ¿Gô≤dG øe É¡©aGhOh É¡à«YöT óªà°ùJ É¡∏FÉ°üa ¢†©H äQÉ°U

 π¨jOh π«FGöSEG äGOƒZh (IGQƒàdG ¢SGôM ácôM) ¢SÉ°T  ÜõM IGQƒàdG øe ¬©aGhO

 øe ºgGƒ°Sh  (IGQƒàdG  ájOƒ¡j)  IGQƒàg äOƒ¡j ‘ Gƒ©ª  óbh ÉjQƒeh IGQƒàg

 √Éæ©eh) ÉÁOÉc  øY ¢†î  …òdG ƒ°U C’G Oƒµ«∏dG  πãe áæjóàŸG ÜGõM C’G

 ¬à¡LGƒeh ΩÓ°S E’G áHQÉëŸ á°SÉe áLÉëH π«FGöSEG  π©L ∂dP πc (ΩÉe C’G ¤EG

 ∫ƒ∏jCG  áÁôL âfÉµa  ,√ó°V  hO  ó°û◊ ™FGQP  øY åëÑdGh  ,¬JQƒ°U  ¬jƒ°ûJh

 ‘ äCGóH  ÜôM ø°ûd  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  âYóà°SG  »àdG  ,∑Qƒjƒ«f  ‘ ÈªàÑ°S

 ±óg ≥«≤– øe π«FGöSEG âæµe É¡æµd ,á«Hô©dG ¢VQ C’G øY kGó«©H ¿Éà°ùfÉ¨aCG

 O d QƒØdG  ≈∏Y õj H  iÈfG å«M ,ÜÉ`̀gQ E’Gh áehÉ≤ŸG  ÚH §∏ G ƒg QÉH

 ’  ¬dƒ≤H º¡©ª≤«d πH ,§∏ G Gòg Gƒ∏Ñ≤j  øjòdG Ú«HhQh C’G ¢†©H ≈∏Y

 . «°S ÜÉgQEGh ó«L ÜÉgQEG óLƒj

 ,ΩÓ°S E’G ó°V hódGh »Hô¨dG ƒWGƒàdG ¤EG ÉYO …òdG ƒgh ΩOÉ≤dG ô£ G ÉeCGh

 ¤EG ƒYój º¡æjO ¿CÉHh ÜÉgQ E’ÉH á°UÉN Úª∏°ùŸGh Üô©dG ΩÉ¡JG ≈∏Y âª°üdGh
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 ∫ƒ°SôdG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ á∏ªM ÓW E’ »Ø Gh »æ∏©dG ºYódG øY kÓ°†a ,∞æ©dG

 ΩÉ©dG  ≥∏≤dG  ƒ¡a  ,Üô¨dG  ¿Gó∏H  ‘  (ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdG  ¬«∏Y)  óª  º Y C’G

 áaÉ≤ãdG  ≈∏Y Üƒ©°ûdG  ÉàØfGh ,Éc eCGh  á`̀HhQhCG  ‘ ΩÓ°S E’G  Qƒ°†M OÉ`̀jORG  øe

 OÉ–’G ƒ≤°S ™e á«ŸÉ©dG ájôµØdG äÉjô ædG QÉ«¡fG ó©H Éª«°S’h á«eÓ°S E’G

 øe I ¡°T á«HôZ äÉØ°ù∏a ¬«dEG â∏°Uh …òdG ÑµdG AGƒ G ó©Hh ,»à««aƒ°ùdG

 ájƒ«æÑdGh á«µ«µØàdGh á«∏«∏ëàdGh á«eó©dGh ájOƒLƒdGh á«dÉjöùdGh á«FGOGódG

 ¿hO  É`̀gAGQh  Ée  ¤EG  â∏°Uh  óbh  (»°VÉŸG  ™e  á©«£b  É¡Ø°UƒH)  áKGó◊G  ¤EG

 ¬HƒK øe áŸƒ©dG äô¡ h ójó÷G hódG ΩÉ ædG ¿ÓYEG AÉL ºK ,¬à«gÉe ¿É«H

 ájô ædG  ºZQ  ≈∏Y  áŸƒ©dG  ó°V  ∞≤J  ¢`̀VQ C’G  Üƒ©°T  â°†ØàfGh  ,¢VÉØ°†ØdG

 ¤EG  ÉeÉjƒcƒa  É¡Ødƒe  ≈¡àfG  »àdGh  jQÉàdG  ájÉ¡f  â«ª°S  »àdG  áµë°†ŸG

 .á«dÉª°SCGô∏d N C’G ƒ≤°ùdG ó©H ÉgQÉµfEG

 ,É¡«a Úª∏°ùŸG Qƒ°†ëH ≥«°†J øµJ  Éc eCGh áHhQhCG  Üƒ©°T ¿CG á≤«≤◊Gh

 É¡°SQGóeh ÉgóLÉ°ùe AÉæH ‘ áª∏°ùŸG äÉ«dÉ÷G óYÉ°ùJ âfÉc äÉjó∏ÑdG ¿EG πH

 IOÉ≤dG  ¿hQòëj  GhCGó`̀H  á«fƒ«¡°üdG  ácô◊G  »Ø≤ãe  øµd  ,á«aÉ≤ãdG  ÉgõcGôeh

 º¡fhôcòjh ,º¡fGó∏H ‘ º∏°ùŸG Qƒ°†◊G »eÉæJ ô£N øe Ú«fGó«ŸGh Ú«°SÉ«°ùdG

 Iô≤fCG °üJ ¿CG âµ°ThCG ÚdôH ¿CÉHh ,É°ùfôa ‘ á«fÉãdG áfÉjódG äÉH ΩÓ°S E’G ¿CÉH

 Éc eCG ‘ Úª∏°ùŸG Oƒ°ùdG äÉcôM âJÉHh ,É¡«a Úª∏°ùŸG ∑GôJ C’G OóY ójGõàd

 ¿ƒ°ûîj GƒJÉH Ú«HhQh C’G ¿CG Ö°ùMCGh , ΩÓ°S E’G áeCG  ácôM É¡fCG ≈∏Y É¡°ùØf Ωó≤J

 ¿hO É«°ù«fhófEGh Éjõ«dÉe äQÉ°U Éªc áÑjôb Oƒ≤Y ó©H áª∏°ùe áHhQhCG Ñ°üJ ¿CG

 áHhQhCG ‘ ΩÓ°S E’G QÉ°ûàf’ º¡°†aQ øY ¿hOó°ûàŸG ÈY óbh .äÉMƒàa hCG ÜhôM

 ÜhôM ájöûÑdG äOÉ©à°SG å«M ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG  É¡Jó¡°T »àdG QRÉéŸG òæe

 OÉ–’G ¤EG ΩÉª°†f’G É«côJ Ö∏W øe º¡FÉ«à°SG øY ¿hOó°ûàŸG ÈY Éªc ,IOÉH E’G

 .ºgOÉ–G ‘ kÉ«eÓ°SEG kÉÑ«L Ghôj ¿CG ¿hójôj ’ º¡f C’ »HhQh C’G
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 á≤£æe  ‘  √Qƒ°†M  ΩÓ°S E’G  ó«©à°ùj  ¿CG  ƒ¡a  kÉ«HôZ  ™bƒàŸG  ô£ G  É`̀eCGh

 ó©Hh  ,á«dhódG  ájôµ°ù©dGh  á«°SÉ«°ùdG  á£jô G  ≈∏Y  óàÁh  §°Sh C’G  öûdG

 ¿ƒ«fÉª∏©dG ¬∏Ñb kÉæ≤àe kÉ«WGô≤ÁO kÉLPƒ  âeób »àdG á«cÎdG áHôéàdG É

 á«Hô©dG  á`̀e C’G  ≥∏©J  ió`̀Ÿ  º¡àjhQ  ó©Hh  ,¿ƒdóà©ŸG  ¿ƒ`̀«`̀HhQh C’G  ¬æY  »°VQh

 É  ,ºµ◊G áª fCG ihQh ∫Éµ°TCG ájOó©J ºZQ ≈∏Y ‘É≤ãdGh …QÉ°†◊G ΩÓ°S E’ÉH

 πc , kÉ≤«Kh kÓeÉµJ ΩÓ°S E’Gh áHhô©dG ‘ iôJ »àdG , ¡æŸG á«fÉª∏©dG ∫hódG É¡«a

 óbh ,äGQÉ°†◊G GöU QÉ©°T ≥«Ñ£J ‘ »°†  á«ŸÉ©dG á«fƒ«¡°üdG π©L ∂dP

 á«eÓ°S E’Gh á«Hô¨dG IQÉ°†◊G ∫ƒM kG NCG Qƒëªà«°S GöüdG ¿EG ájô ædG âdÉb

 Qó°üJ  Ωƒ«dG  Ú°üdÉa  ,¬jƒªà∏d  Ú°üdG  º°V  ¬`̀fCG  hóÑjh  ,á«°Sƒ«°TƒØfƒµdGh

 ¬∏«MQ π«Ñb º°V ¿ƒà¨æ«àæg  øµd , kGôµa Qó°üJ ’ É¡æµdh , É©dG ¤EG ™FÉ°†H

 ó°V á«æeCG áª æe ¿ƒµj ¿CÉH ƒJÉædG  ÖdÉWh (á«°ùcPƒKQ C’G) »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘

 GöU ¤EG  IƒYódG  ô£N ¤EG  ¬ qÑf  ób  ¿Éch  . kÉ©e  á«°ùcPƒKQ C’Gh  ΩÓ°S E’G  ô£N

 ,…QÉ°†M QGƒM ¤EG  ÉYO å«M ,äÉ«æ«©Ñ°ùdG  òæe …OhQÉZ ¬«LhQ  äGQÉ°†◊G

 hódG ∞dÉëàdG ¬«dEG É°ùfG Ée ô£  Ωƒ«dG QÉÑµdG ¬FÓ≤Yh É©dG ájhQ øµd

 ÜôM ¬JRôaCG Ée ô£Nh , eóJh IOÉHEG ÜhôM ¤EG ÜÉgQ E’G ≈∏Y kÉHôM √Éª°S É

 OGóY E’ π«FGöSEG  ¬«∏Y â©é°T »≤«≤M ÜÉgQEG  Qƒ°†M øe Gô©dG ≈∏Y Éc eCG

 §°ShCG öT áeÉb E’ Ió¡ªŸG ábÓ G ≈°VƒØdG  áæjÉ¡°üdG ÉgƒØ≤ãe √Éª°S Ée

 áë∏e IQhöV äGQÉ°†◊G QGƒM ¤EG IƒYódG π©L ∂dP πc ,π«FGöSEG ¬ªµ– Ñc

 .ôMÉ°ùdG ≈∏Y ôë°ùdG Ö∏≤fG ¿CG ó©H »c e C’Gh »HhQh C’G ó«©°üdG ≈∏Y ≈àM

 áeÉbEG ¤EG Gô©dG hõZ IÉ°SCÉe ó©H ÉYO ób h JÉÑK  É«fÉÑ°SEG AGQRh ¢ù«FQ ¿Éch

 AÉL »àdG äÉjóàæŸG á∏°ù∏°S äCGóHh ,IóëàŸG C’G âHÉéà°SGh äGQÉ°†M ∞dÉ–

 ΩÉ«b ád’O óMCG ≈∏Y ≈ØîJ ’h ,É¡«a Iójóe Iƒ£N ÊÉãdG ∫ƒÑæ£°SEG ióàæe

 öûdG ÚH π°UGƒàdG öùL »¡a ( kÉ≤HÉ°S á«æ«£æ£°ù≤dG ,∫ƒH ΩÓ°SEG) ‘ ióàæŸG



äE ‘ اäE ‘ اE�س£نÑو∫ QÉسQÉسQÉا س◊†س◊† MواQ ا

2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع 10

 ÉeÉHhCG »c e C’G ¢ù«FôdG Qƒ°†M ô ƒŸG ±ÉØ°V ≈∏Y ¿Éc Ée ºgCG π©dh ,Üô¨dGh

 , á«eÓ°S E’G ¿Gó∏ÑdG ™e ácGöT ójôfh ΩÓ°S E’G ó°V ÜôM ‘ Éæ°ùd  º¡ŸG ¬fÓYEGh

 ∑ÓàeG ≈∏Y ≥HÉ°ùJ ÓHh ÜhôM ÓH ΩÉY áÄe ƒëf ójó÷G ¬LƒàdG Gòg π©dh

 øYòJ ≈àM kÉeÓc ≈≤Ñ«°S ¬æµdh ,ójóL ôµa ƒëf É©dG Oƒ≤j eóàdG áë∏°SCG

 »∏îJh Éæà≤£æe ‘ ΩÓ°ùdG ≥«≤– ¿hóÑa ,πeÉ°ûdGh ∫OÉ©dG ΩÓ°ù∏d π«FGöSEG

 kÉMƒàØe GöüdG ≈≤Ñ«°S á«fÉ£«à°S’G É¡©jQÉ°ûeh ájhƒædG É¡àfÉ°SôJ øY π«FGöSEG

.áæ«fCÉªWh øeCG øe ó°ûæj Ée É©dG óéj ødh ,á«KQÉc äÉjÉ¡f ≈∏Y

¥µ



11 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 ,»æ°ùM  hQÉ`̀a  PÉà°S C’G  …öüŸG  áaÉ≤ãdG  ô`̀jRh  IQÉ°ùN  äÉ«YGóJ

 É¡d qóM ’ äÉëjöüJh äÉ°SGQOh ä’ äÉëjöüJh äÉ°SGQOh ä’ ’É≤  äôKCÉà°SG ƒµ°ùfƒ«dG  ácô©eÉà°SG ƒµ°ùfƒ«dG  ácô©eÉ

 ™bGƒŸGh äÓéŸGh ∞ë° ™bGƒŸGh äÓéŸGh ∞ë° ™bGƒŸGh äÓéŸGh ∞ë üdG äÉjÈc ‘ ,Ú«°üdG äÉjÈc ‘ ,Ú«° °üdG äÉjÈc ‘ ,Ú«°üdG äÉjÈc ‘ ,Ú« VÉŸG øjô¡°VÉŸG øjô¡° °VÉŸG øjô¡°VÉŸG øjô¡ ûdG ióe ≈∏Y°ûdG ióe ≈∏Y°

 ájöüŸG áÁõ¡dÉH ¬JQÉ°ùN âØ° ájöüŸG áÁõ¡dÉH ¬JQÉ°ùN âØ° ájöüŸG áÁõ¡dÉH ¬JQÉ°ùN âØ Uh »àdG ,á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG á«fhÎµd°Uh »àdG ,á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG á«fhÎµd° E’G

 ‘É≤ãdG öüdG IQGOEÉH É¡MƒªW ≥«≤– ™£à°ùJ  öüe ¿ÉH É¡MƒªW ≥«≤– ™£à°ùJ  öüe ¿É EGh ,á«Hô©dGhE h ,á«Hô©dGhEGh ,á«Hô©dGhG

 á qjôM ájÉªMh ,á«fÉ°ùf ájôM ájÉªMh ,á«fÉ°ùf á EÓd ‘É≤ãdG çGÎdG øY Éaó∏d ≈∏YÓd ‘É≤ãdG çGÎdG øY Éaó∏d ≈∏YÓ C’G hódG

\ \ \ \ \ \

zوµ���°ùال»ون{ á���كôعe



ال»وùfس```كو  á```cô©e

122009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I ` ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `̀ ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `N ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `N ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `̀N` ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `̀ ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `N ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I `̀ ,ÜÉîàf’G ácô©e øe I ` C’G  äÉYÉ°ùdG  ‘ Gƒë  Ú«HhQh C’G  ¿EGh  ,E h  ,EGh  ,Gh  ,h  , Ñ©àdGÑ©àdG

 ¿ƒµàd ÉaƒcƒH ÉæjôjEG  ájQÉ¨∏ÑdG ºYód ,»HhQh C’G OÉ–’G áë°SÉc  ΩGóîà°SÉH

 øe ≈àM ÉgRƒa kÉ©bƒàe øµj  »àdG ƒµ°ùfƒ«dG  áª æŸ kÉeÉY kGôjóe ICGôeG ∫hGôeG ∫hG CG

 ÉgRƒa ≈∏Y kÉ≤«∏©J ∫Éb …òdG ±ƒ°ùjQƒH ƒµjƒH  Égó∏H AGQRh ¢ù∏  ¢ù«FQ

 ‘ øµdh ,πFÉg πµ° ‘ øµdh ,πFÉg πµ° ‘ øµdh ,πFÉg πµ ûH ,ÉaƒcƒH «°ûH ,ÉaƒcƒH «° °ûH ,ÉaƒcƒH «°ûH ,ÉaƒcƒH « TôJ ÉæªYO ó≤d ,ÉjQÉ¨∏Ñd °TôJ ÉæªYO ó≤d ,ÉjQÉ¨∏Ñd ° Ñc ±GÎYG GògÑc ±GÎYG Gòg

 ƒgh , kÉ©bƒàe øµj  É¡HÉîàfGh , kGóL á∏«Ä°GóL á∏«Ä°GóL á∏«Ä V RƒØdG ‘ É¡°V RƒØdG ‘ É¡° °V RƒØdG ‘ É¡°V RƒØdG ‘ É¡ Uôa äóH ájGóÑdG°Uôa äóH ájGóÑdG°

. ÉjQÉ¨∏H πãe I. ÉjQÉ¨∏H πãe I. ÉjQÉ¨∏H πãe I ¨̈°¨°¨ U ádhód °U ádhód ° Ñc öüfÑc öüf

 ƒµ°ùfƒ«∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Ö° ƒµ°ùfƒ«∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Ö° ƒµ°ùfƒ«∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Ö üæ  RƒØdG ‘ ¬∏°üæ  RƒØdG ‘ ¬∏° °üæ  RƒØdG ‘ ¬∏°üæ  RƒØdG ‘ ¬∏ ûa ¿°ûa ¿° CG »æ°ùM hQÉa ÈàYG ó≤d

 ájÈ©dG ΩÓY E’G πFÉ°Sh ä qÈG πFÉ°Sh äÈG πFÉ°Sh ä Y ÚM ‘ á°ùÈY ÚM ‘ á°ùÈ q«°ùe  âëÑY ÚM ‘ á°ù«°ùe  âëÑY ÚM ‘ á°ù °«°ùe  âëÑ°«°ùe  âëÑ U°U° CG á qª æŸG √òg ¿ áª æŸG √òg ¿ á qª æŸG √òg ¿q CG ócƒ ócƒ óc jƒjƒ

Z ¬fZ ¬fCG ƒµ°ùfƒ«dG  äÉHÉîàfG ‘ ¬é¡æH Üô¨dG âÑKCGh ,áëGh ,áëG °h ,áë°h ,áë VGh áJÉª°VGh áJÉª° °VGh áJÉª°VGh áJÉª T  øY°T  øY°

..äGQÉ°..äGQÉ°..äGQÉ †◊G QGƒM ≈∏Y °†◊G QGƒM ≈∏Y ° ¢üjôM ¢üjôM ¢ Zh Zh kÉbÓWEG »æ©e

 á«fƒ«¡° á«fƒ«¡° á«fƒ«¡ üdG ’°üdG ’° EG ¬«∏Y Qó≤J ’ ,E  ¬«∏Y Qó≤J ’ ,EG ¬«∏Y Qó≤J ’ ,G kÉ«aÉ≤Kh kÉjôµa kÉHÉgQEG »æ°ùM hQÉa ¬LGh ó≤dE  »æ°ùM hQÉa ¬LGh ó≤dEG »æ°ùM hQÉa ¬LGh ó≤dG

 áHhQhCGh  á«µjôeGh  á«µjôeG C’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘ á°SGöG  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘ á°SGöG  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘ á°SG Th  Iƒ≤H  âcöTh  Iƒ≤H  âcö qô– »àdG  á«ŸÉ©dGTh  Iƒ≤H  âcô– »àdG  á«ŸÉ©dGTh  Iƒ≤H  âc qô– »àdG  á«ŸÉ©dGq

 IójóL á«Ñ«∏° IójóL á«Ñ«∏° IójóL á«Ñ«∏ U á∏ªM IÉ«◊G  ‘ ¿RÉ G OÉ¡L É¡æY ∫Éb Éªc É¡f°U á∏ªM IÉ«◊G  ‘ ¿RÉ G OÉ¡L É¡æY ∫Éb Éªc É¡f° CÉch ,√óÉch ,√óÉ °ch ,√ó°ch ,√ó V°V°

 ÖàµdG  ô`̀ ÖàµdG  ô`̀ ÖàµdG  ô M  áHòc  ø`̀M  áHòc  ø`̀ `̀M  áHòc  ø`̀M  áHòc  øe  Gƒ∏©L  ó≤d  ..º∏°ùe  ,…`̀e  Gƒ∏©L  ó≤d  ..º∏°ùe  ,…`̀ ö`̀e  Gƒ∏©L  ó≤d  ..º∏°ùe  ,…ö`̀e  Gƒ∏©L  ó≤d  ..º∏°ùe  ,… üö`̀üö`̀ `̀ü`̀üe  ,»`̀e  ,»`̀ `̀e  ,»`̀e  ,» Hô`̀Hô`̀ `̀Hô`̀HôY  `̀Y  `̀ °Y  °Y  Tôe  ≈∏Y°Tôe  ≈∏Y°

 …ój ÚH ƒµ°ùfƒ«dG  ™° …ój ÚH ƒµ°ùfƒ«dG  ™° …ój ÚH ƒµ°ùfƒ«dG  ™ †J ’ ¿°†J ’ ¿° CÉH GƒÑdÉWh ,ΩódÉH ádƒÑ  IÉH GƒÑdÉWh ,ΩódÉH ádƒÑ  IÉH GƒÑdÉWh ,ΩódÉH ádƒÑ  IH GƒÑdÉWh ,ΩódÉH ádƒÑ  I £a á«∏«FG£a á«∏«FGö£a á«∏«FGö£a á«∏«FG SöSö E’G

 ∫Éb á≤HÉ°S äÉëjöüJ Gƒ°ùæj  áæjÉ¡° ∫Éb á≤HÉ°S äÉëjöüJ Gƒ°ùæj  áæjÉ¡° ∫Éb á≤HÉ°S äÉëjöüJ Gƒ°ùæj  áæjÉ¡ üdG .. áaÉ≤K »HÉgQ°üdG .. áaÉ≤K »HÉgQ° EG  hCG ,áaÉ≤K »Wö ,áaÉ≤K »Wö ,áaÉ≤K »W TöTö

 ≈àMh  ,Éªæ«°ùdG  ,»≤«°SƒŸG  çQ E’G  ,A»°G  ,A»°G  ,A» T  πc  ¿ƒb°T  πc  ¿ƒb° öT  πc  ¿ƒböT  πc  ¿ƒb ùj  Ú«∏«FGöùj  Ú«∏«FGö öùj  Ú«∏«FGöùj  Ú«∏«FG SöSö E’G  ¿CÉH  É¡«aÉH  É¡«aÉ

 ,É¡d ¢ù«d Ée ö ,É¡d ¢ù«d Ée ö ,É¡d ¢ù«d Ée ùJ ∞«c ,ΩGhódG ≈∏Y ,±ô©J √ô f ‘ π«FGöùJ ∞«c ,ΩGhódG ≈∏Y ,±ô©J √ô f ‘ π«FGö öùJ ∞«c ,ΩGhódG ≈∏Y ,±ô©J √ô f ‘ π«FGöùJ ∞«c ,ΩGhódG ≈∏Y ,±ô©J √ô f ‘ π«FG SöSö EG ¿CGh ,¢ùHÓŸGGh ,¢ùHÓŸGG

 áaÉ≤K É¡f C’ ,á«fÉ°ùfEG Z á«∏«FGZ á«∏«FGöZ á«∏«FGöZ á«∏«FG SöSö E’G áaÉ≤ãdG ¿CÉH ¬dƒb ÉH ¬dƒb É kÉ°É°É †j°†j° CG ¿hôcòj ºgh

 ,É¡d ¢ù«d Ée πc ábö ,É¡d ¢ù«d Ée πc ábö ,É¡d ¢ù«d Ée πc áb S §«°ùH öS §«°ùH ö CGóÑe ¤EG óæà°ùJ ,á«FÉYO ,ájöüæY ,á«fGhóY

.. kÉ≤M’ ¬d É¡à«µ∏e QÉ¡°É≤M’ ¬d É¡à«µ∏e QÉ¡°É≤M’ ¬d É¡à«µ∏e QÉ¡ T°T° EGhE hEGhG

 ¿Éc  Éª¡e  ,»HôY  ° ¿Éc  Éª¡e  ,»HôY  ° ¿Éc  Éª¡e  ,»HôY  Tôe  ∫ƒ°Tôe  ∫ƒ° °Tôe  ∫ƒ°Tôe  ∫ƒ Uh  ≈°Uh  ≈° °Uh  ≈°Uh  ≈ ûîJ  π«FG°ûîJ  π«FG° öûîJ  π«FGöûîJ  π«FG SöSö EG  ¿CÉ`̀H  É`̀H  É`̀ kÉë°Éë°Éë VGh  ¿É°VGh  ¿É° `̀VGh  ¿É`̀VGh  ¿É c  ó≤d`̀c  ó≤d`̀



ال»وùfس```كو  á```cô©e

13 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 ¿ C’ ,»ŸÉ©dG ÊÉ°ùf E’G çGÎdG ájÉªëH áØ q∏µŸG ƒµ°ùfƒ«dG  á°SÉFQ ¤EG k’óà©e

 äÉ©jöûà∏d á«aÉæe ∫ÉªYCG øe ¬H Ωƒ≤J ÉŸ kGójó¡J ∂dP iôJ á«fƒ«¡°üdG ádhódG

 ¢ùªWh  ¢Só≤dG  ójƒ¡J  ä’hÉë  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  á«dhódG  ÚfGƒ≤dGh

.á«îjQÉàdGh á«Hô©dG É¡ŸÉ©e

❁    ❁    ❁

 á«aÉ≤ãdG  É`̀ °`̀ Sh C’G  ≈∏Y  É¡JÉ«YGóJ  »æ°ùM  hQÉ``̀a  IQÉ°ùN  â`̀≤`̀dCG  ó≤d

 ‘  ≥«≤ëàdÉH  ájöüŸG  áeƒµ◊G  ÖdÉW  øe  ∑Éæg  ¿CG  áLQód  ,á«°SÉ«°ùdGh

 ∫hódG ÖdÉW øe ∑Éægh , ƒµ°ùfƒ«dG  áª æe ΩÉY ôjóe Ö°üæe IQÉ°ùN ÜÉÑ°SCG

 ≈∏Y  kÉLÉéàMG  ƒµ°ùfƒ«dG  áª æe  øe  ÜÉë°ùf’ÉH  á«eÓ°S E’Gh  á«Hô©dG

 á©∏b  ¿ C’ ,¬WÉ≤°S E’ …öüŸG  °TôŸG  â¡LGh »àdG  áØjöûdG  Z äÉØdÉëàdG

 Ée ¿CGh ,iÈµdG ∫hódG É¡H ÖYÓàJ á«°SÉ«°S IGOCG ¤EG âd qƒ– á«ŸÉ©dG áaÉ≤ãdG

 QGƒë∏d ’h ,»HôY °Tôe … C’ kÉfRh º«≤J ’ á«HôZ ájöüæY øY ∞°ûµj iôL

 äRôHh ƒµ°ùfƒ«dG  äÉHÉîàfG ôKEG  ≥ qª©J …òdG ,Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ÚH ‘É≤ãdG

 ¢ùª°ûdG É¡æY Üô¨J ¿CG πÑb á«fÉ£jÈdG ájQƒWGÈe E’G ôYÉ°T æ∏Ñc  ádƒ≤e

.. ..É«≤à∏j ødh ÜôZ Üô¨dGh , öT öûdG

 õFÉØdG  ¿Éch ,äÉHÉîàf’G øe ä’ƒL ™HQCG  ó©H »æ°ùM hQÉa §≤°S ó≤d

 ÚH  á°ùaÉæŸG  äöüëfG  ÉeóæY  øµdh  ,á°ùaÉæŸG  Iô`̀FGO  â©°ùJG  ÉeóæY  ∫h C’G

 Éæë°Tôe ÚHh ÉaƒcƒH ÉæjôjEG  ájQÉ¨∏ÑdG á«LQÉ G IôjRh á«HhQh C’G áë°TôŸG

 ÉgƒYQR »àdG É«HƒaƒeÓ°S E’G  øe ∞FÉ G áHhQhCG ¬Lh ô¡  ,»eÓ°S E’G »Hô©dG

 »eÓ°S E’G øjódG øY ó©ÑdG πc Ió«©H á≤jô£H ,∫Éª°ûdG ∫hO AÉæHCG ∫ƒ≤Y ‘

 äÉj’ƒdG  ™e  Êƒ«¡°üdG  »Hƒ∏dG  ∞dÉ–  ó≤d  ..π°üM  Ée  π°üMh  , ª°ùdG

 ó©H ,I N C’G ádƒ÷G ‘ Üƒæ÷G °Tôe §≤°Sh ,á`̀HhQhCGh á«µjôe C’G IóëàŸG

 ƒµ°ùfƒ«dG  ∫ƒëààd ,Üƒæ÷G ∫hO ∞dÉ– á¡LGƒe ‘ É¡°VÉN á°SöT ácô©e



ال»وùfس```كو  á```cô©e

142009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 É¡fEG ..á«aÉ≤ãdG øe k’óH á«°SÉ«°ùdG dÉ°üŸG øjRGƒŸ ™°†îJ á«°SÉ«°S IGOCG ¤EG

  äÉHÉîàf’G  √ògh  ,á«dhO  áª æŸ  äÉHÉîàfG  …CG  ‘  kG KCÉJ  Ì`̀c C’G  á°SÉ«°ùdG

 Oƒ¡÷G øe ºZôdG ≈∏Y  ,ájöüŸG …ój C’G ‘ á«°SÉ«°ùdG áÑ©∏dG GQhCG πc øµJ

 ÜÉîàfG øµj CG ..Úàæ°S øe ÌcCG ∫ÓN ájöüŸG áeƒµ◊G É¡àdòH »àdG I ÑµdG

 …RÉZ  ájOƒ©°ùdG  °Tôe  ≈∏Y  õØj  CG  kÉ«°SÉ«°S  kÉHÉîàfG  ÊÉHÉ«dG  GQƒ°ùJÉe

 á°SÉ«°ùdG √ófÉ°ùJ  …öüe °Tôe ≈∏Yh ,…OÉ°üàb’G π≤ãdG ºZQ »Ñ«°ü≤dG

 kÉeÉY /20/ ƒëæd ƒµ°ùfƒ«dG  øe IóëàŸG äÉj’ƒdG ÜÉë°ùfG øµj CG ájöüŸG

. á«°SÉ«°S ™aGhóH

 ΩÉY  ôjóe  Ö°üæ  RƒØ∏d  I ãc  ä’RÉæJ  ájöüŸG  áeƒµ◊G  âe qób  ó≤d

 »æ°ùM hQÉa PÉà°S C’G áaÉ≤ãdG ôjRh QGòàYG ,ÉgQOGƒH ¤hCG  âfÉch ƒµ°ùfƒ«dG

 ¤EG ÖàµdG √òg áªLÎH OƒYƒdGh ,á«∏«FGöS E’G ÖàµdG ôëH ¬JÉëjöüJ øY

 äGƒ£N PÉîJGh  IôgÉ≤dG  ‘ ájOƒ¡«dG  QÉK’G  º«eÎH ΩÉ«≤dGh  ,á«Hô©dG  á¨∏dG

..Êƒ«¡°üdG hó©dG ôµa ≈∏Y ÉàØf’G ƒëf

 õLGƒ◊G  á``̀dGREG  ¤EG  áæµªŸG  πFÉ°SƒdG  πµH  ájöüŸG  áeƒµ◊G  â©°S  ó≤d

 âfÉc á«µjôe C’Gh á«fƒ«¡°üdG á∏ª◊G øµdh ,É¡ë°Tôe ¢VÎ©J »àdG äÉÑ≤©dGh

 º∏ëj  …ò`̀dG  πLôdG  ¬fCÉH  á«°ùfôØdG  ¿ƒ«°SGÈ«d  áØ«ë°U  ¬JQƒ°Uh  ,iƒ`̀bCG

 Ée  »æ°ùM  hQÉ`̀Ø`̀d  ™Ø°ûj   ,ájOÉ©ŸG  á∏ª◊G  º°†N  ‘h  , ÖàµdG  Gô`̀MEÉ`̀H

 Ñ°UCG º∏b IôéHh Üô¨∏d I’Gƒe h á«fƒaƒµfGôa h  ∫GóàYG  øe ¬H ô¡à°ûj

 ..á«MÓ°üdG óbÉa Ωhõ¡e π£H ¤EG ∫ qƒ– á∏«dh Ωƒj ÚHh , á«eÉ°ù∏d kÉjOÉ©e

 ¿CG ócƒJ áæMÉW ájQÉ°†M ÜôM  ¬fCÉH çóM Ée ∞°Sƒ«dG RhQ  á∏  â°ü h

 âHôYCGh , øjódG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áª°SÉ◊G á ë∏dG ‘ øjôN’G ó°V ∞≤j Üô¨dG

 ÉaƒcƒH  QÉ«àNG  ó©H  π≤©dG  QÉ°üàfG `H  É¡JOÉ©°S  øY  á«fƒ«¡°üdG  äÉª æŸG



ال»وùfس```كو  á```cô©e

15 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 ≈∏Y  π°UÉ◊G  ∫õ«a  »∏jEG  …Oƒ¡«dG  ÖJÉµdG  ∫Éb  Éª«a  ƒµ°ùfƒ«dG  á°SÉFôd

. á«bÓNCG áKQÉc øeh áë«°†a øe â  ƒµ°ùfƒ«dG ¿EG  ΩÓ°ù∏d πHƒf  IõFÉL

❁    ❁    ❁

 ƒµ°ùfƒ«dG  ΩÉY ôjóe Ö°üæŸ ≥HÉ°ùdG »Hô©dG °TôŸG ,»Ñ«°ü≤dG …RÉZ ∫ƒ≤j

 πØW áÁõ¡dGh (AÉªµM) kAÉÑZ ºgÌcCG ≈àM ,¢SÉædG πc Ñ°üj çó◊G ó©H

 øY É¡d qóM ’ ä’É≤e âÑàc Gòµgh ÜCGh ÜCG ∞dCG ¬«Y qó«a QÉ°üàf’G ÉeCG ,º«àj

 Éeh ,¬°üî°ûH ≥∏©àj Ée É¡æe ,»æ°ùM hQÉa ƒ≤°S ‘ âªgÉ°S »àdG πeGƒ©dG

 É¡æeh ,¬æY Êƒ«¡°üdG ≈°VôdG ΩóYh ¬dÉªYCÉH ≥∏©àj Ée É¡æeh , kÉ«°SÉ«°S ¬∏ãÁ

 ∞«ch  ,√OÓ`̀H  ‘ äGOÉ≤àf’G  ¢SöTCG  ¬LGh  ó≤a ,»Ø« ƒdG  AGO C’É`̀H  ≥ q∏©àj  Ée

.. ƒµ°ùfƒ«dG  äÉfÉëàeG RÉ«àLG ‘  ƒd Éª«a ∫É◊G ¿ƒµ«°S

 óæà°ùJ ’ IAGôb çóM Ée CGô≤f ¿CG ÉædhÉM ƒµ°ùfƒ«dG ácô©e  øY ÉæàHÉàc ‘

 òæe »æ°ùM hQÉa PÉà°S C’G âaôY ó≤d ,∫É©Øf’ÉH π©à°ûJ’h  ∞WGƒ©dG ¤EG

 ,á«Hô©dG  áaÉ≤ã∏d  áªFGódG  áæé∏dG  ‘  »∏ªY  ∫ÓN  øe  , kÉeÉY  øjöûY  ƒëf

 øWƒdG  ‘  á«aÉ≤ãdG  ¿hƒ°ûdG  øY  Údhƒ°ùŸG  AGQRƒ`̀dG  äGô ƒe  ‘  »àcQÉ°ûeh

 ,ƒµ°ùfƒ«∏d  áeÉ©dG  äGô ƒŸGh  ,á«eÓ°S E’G  áaÉ≤ãdG  AGQRh  äGô ƒeh  ,»Hô©dG

 ó≤Y …òdG Üô©dG áaÉ≤ãdG AGQRh ô ƒe ‘ ÉgôNG ¿Éch ,äGAÉ≤∏dG øe Ég Zh

 áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ≥°ûeóH AÉØàM’G áÑ°SÉæ  ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ∞jôN ,≥°ûeO ‘

 ,á«Hô©dG  áaÉ≤ã∏dh  Üô©∏dh  öüŸ  ¬ qÑM  πLôdG  Gòg  ‘  äóLh  óbh  ,á«Hô©dG

 á∏ªM øe √hó≤àæe ¬«Y qój Ée ¢ùµY ≈∏Y ,IQOÉf ábÉÑ∏H ôN’G ≈∏Y ¬MÉàØfGh

 Ö°üæe ‘ IóŸG √òg πc »≤H ¬f C’ ó≤àæj ¿CG  √Qób ¿CG  hóÑjh ,ΩÓ`̀b C’G ¢†©H

 ¬jQófCG  ≥HÉ°ùdG »°ùfôØdG áaÉ≤ãdG ôjRh ¿CG ∞jô£dGh ,( kÉeÉY22) áaÉ≤ãdG ôjRh

 ¬Ñ°üæe ‘ »≤H ƒd ,É°ùfôa ‘ óMGh ºbQ áaÉ≤ãdG hóY  Ñ°ü«°S ¿Éc , hôdÉe

.. IóŸG √òg πc
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162009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 ¿É÷ƒ°U  ¬ª q∏°ùj   GQƒ°ùJÉe  h °ûJƒc  ¿ C’   óª◊G  ,…ó`̀æ`̀Y  …CGô``̀dG

 AÖY â– ,áMRGQ »°VÉŸG ó≤©dG ∫ÓN âëÑ°UCG É¡f C’ , ƒµ°ùfƒ«dG  áª æe

 ácÎdG √òg πc á«dhƒ°ùe ójó÷G ôjóŸG π qªëàj ±ƒ°S ÉàdÉHh ,á«WGôbh ÑdG

 Ú«WGôbh ÑdG øe áYƒª  É¡ë«JÉØe πªëjh É¡«∏Y ô£«°ùj »àdG ,á∏«≤ãdG

..Égõjõ©Jh ,º¡©bGƒe øY ÉaódÉH Úµ°ùªàŸG

 IQGOEG π  ‘ á°ùªN É¡æe ƒµ°ùfƒ«∏d áeÉY äGô ƒe IöûY ‘ âcQÉ°T ó≤d

 ≈∏Y  âa qô©Jh  Ω2009  ΩÉY  ≈àMh  1999  ΩÉY  øe  GQƒ°ùJÉe  h °ûJƒc  ó«°ùdG

 ≈∏Y ΩÉ≤J  »àdG  äGAÉ≤∏dGh  äGô ƒŸG  √òg ∫ÓN øe ™°VGƒàŸG  ¿É°ùf E’G  Gòg

 ..»°VÉŸG ÊÉãdG ¿ƒfÉc ô¡°T ‘ ≥°ûeO ¤EG I N C’G ¬JGQÉjR ∫ÓN øeh ,É¡°ûeGƒg

 Ó°U E’G  á≤«≤M »gÉeh ƒµ°ùfƒ«∏d  Ω qób GPÉe ¬°ùØf ô£j …òdG  ∫Gƒ°ùdGh

 C’G É¡H É¡àWÉfCG »àdG ±Góg C’G » qÑ∏J ƒµ°ùfƒ«dG âdGRÉe πgh ¬H ΩÉb …òdG

 kGPEG  Öé«a ,öûÑdG  ¢SƒØf ‘ CÉ°ûæJ  Ühô`̀◊G ¿CG  É  1945 ΩÉY òæe IóëàŸG

 â°UhCG ,∂dP ¤EG π°Uƒà∏dh É¡°ùØf ¢SƒØædG ∂∏J ‘ ΩÓ°ùdG øY ÉaódG á«ªæJ

 áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh  á«HÎdG  ä’É  ‘ qô◊G  ∫OÉÑàdG  ∞«ãµàH  IóëàŸG  C’G

 »WGô≤ÁO  ≈∏YCG ∫Éãe ≈∏Y õµJôj ΩÓ°S ¤EG π°UƒàdG πLCG øe ,ä’É°üJ’Gh

. ó∏H πµd ‘É≤ãdG ƒæàdG ΩGÎMG ™e

❁    ❁    ❁

 ÜÉîàfG  á q«°ûY ,á«°ùfôØdG  ∂«JÉeƒ∏ÑjO  ófƒeƒd  á∏  É¡Jöûf  á°SGQO  ‘

 ó«°ùdG OÉ°üM øYh ,áª æŸG ∫ÉM øY âKó– ,ƒµ°ùfƒ«∏d ójó÷G ΩÉ©dG ôjóŸG

 ábÓY  ’  ¢üî°T  IQGOEÉ``̀H  √ó¡Y  ‘  É¡°ùØf  áª æŸG  äó`̀Lh  »àdG  GQƒ°ùJÉe

 ,πª©dG  ôjóJ  »àdG  óYGƒ≤dGh  áª f C’G  ä’Éé  ’h  ,IAÉØµdG  ä’Éé  ¬d

 Ó°U E’G  ≥jôW ‘ ôîfG  ,á£∏°ùdG  ¬ª∏°ùJ  ó©H  GQƒ°ùJÉe  ¿CG  á≤«≤◊Gh

 eÉfÈdh ,ájQGO E’G ¿hƒ°û∏d ôKCG …CG ƒë  á°SÉ«°ùdG ∂∏J ¬d âëª°Sh ,…OÉ°üàb’G
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17 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 AÉ¨dEÉH  ΩÉbh , QƒjÉe ƒµjôjó«a  ÊÉÑ°S E’G ¬Ø∏°S ¬©°Vh …òdG ΩÓ°ùdG  áaÉ≤K

 á∏  â«¨dCGh  ,äÉ≤ØædG  ¢ü«∏≤J  πLCG  øe  ,iƒà°ùŸG  á©«aQ  áØ« h  Ú°ùªN

 ¤EG ºLÎJ âfÉch ,1947 ΩÉY òæe áª æª∏d kGõeQ â q∏  »àdG ƒµ°ùfƒ«dG ádÉ°SQ

 ±’G âØ∏JCGh , …GÈdG  ÚaƒØµŸG ájóéHCGh , kÉ©ÑW á«Hô©dG É¡æeh ,á¨d ÚKÓK

 ±Éc ¿Éµe ôaGƒJ ΩóY ÖÑ°ùH ,≥FÉKƒdGh äGQƒ°ûæŸGh çÉëH C’Gh ôjQÉ≤àdGh ÖàµdG

 ,ó««ëàdGh ó«µæà∏d ƒµ°ùfƒ«∏d …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ¢V qô©Jh ,É¡ Ø◊

 É  ,¿ƒ«µjôe C’G Ég qòÑëj »àdG äÉMÓ°U E’G  ò«ØæJ ≈∏Y GQƒ°ùJÉe  ÖµfGh

..»ŸÉ©dG ‘É≤ãdG ÉgQhOh áª æŸG AGOCG ≈∏Y Ñc πµ°ûH ôKCG

 »àdG  ƒµ°ùfƒ«∏d  ΩÉ©dG  ô ƒª∏d  ÚKÓãdGh  á°ùeÉ G  IQhódG  ‘ iôL ó≤d

 eGÈdG ™jQÉ°ûe OÉªàYG ,»°VÉŸG ∫h C’G øjöûJ (23h 6) ÚH ¢ùjQÉH ‘ äó≤Y

 π«aQhO õfÉg  ó«°ùdG Ég qóYCG »àdG (2011h 2010) »eÉY äÉWÉ°ûæd äÉ«fGõ«ŸGh

 øY ƒ°VƒH áNƒ°ùæe âfÉch GQƒ°ùJÉe  ó«°ùdG πªY ≥jôa ‘ RQÉH ƒ°†Y ƒgh

 ¿CG  §«°ùH  QÉa  ™e  ,É¡ÑFGƒ°T  kÉ°SÉ°SCG  ó«©à°ùJh  ,≥HÉ°ùdG  ôjóŸG  IQGOEG  äÉ°SÉ«°S

 ,äGòdG  øY á©aGóe É¡JÈàYG  áãdÉãdG  á£∏°ùdG  `H  ±ô©J  Ée hCG  öùdG  áfÉeCG

 ,á«dÉ◊G IQGO E’G ÖfÉL øe áÑ≤JôŸG äÉMÓ°U E’G áÁó≤dG IQGO E’G ≥«©à°S Gòµgh

 á«aÉ≤ãdG áª æŸG ∂µØJ ôjÈàd π¡÷G AÉYOG øe óMCG øµªàj ød ∑GP ÚMh

.IóëàŸG C’G ΩÉ f ‘ Ió«MƒdG ájôµØdGh

 Üô©dG ó«Øà°ùj ¿CG º¡ŸG ƒµ°ùfƒ«dG  áª æe äÉHÉîàfG ‘ çóM , çóM Ée ¿EG

 ΩQG  ¬àaÉ≤K ôjRƒd …öüŸG ¢ù«FôdG ∫ƒ≤j ¿CG π¡°ùdG øe ,áHôéàdG øe kÉ©«ªL

 øµdh áeOÉ≤dG IôŸG  ‘ kGó«©°S kÉ M  ¬d ∫ƒ≤f ¿CG  π¡°ùdG  øeh ∑ô¡  AGQh

 ,áÑ©∏dG QGöSCG ∑Qóf ¿CGh ,á«dhO áª æe …CG ‘ äÉHÉîàf’G óYGƒb º¡a ºg C’G

 øeR òæe É¡æeR ÖgP »àdG äÉjÎæ©dG  ≈∏Y OÉªàY’ÉH á°ùaÉæŸG ¢Vƒîf ’h

..ó«©H
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182009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

 á«HÉîàf’G IQhó`̀dG  ‘ IQÉ°ù G  º©W GP ¿CG  ≥Ñ°S  …òdG  »Ñ«°ü≤dG  …RÉZ

É¡«a ∫Éb ,çóM Ée πc ó©H ádÉ°SQ ¬ qLh ,á≤HÉ°ùdG

.OƒYh øe ™ª°ùJ Ée ó°üJ ’ ∫h C’G ¢SQódG -

 ™e πH ,á∏ª◊G Ó£fG ™e  CGóÑJ ’ á«≤«≤◊G ácô©ŸG ÊÉãdG ¢SQódG -

. «°TôJ πc OÓ«e

 øe É¡ª¡j ’ IOÉY ∫hódG ¿CG ,∫h C’G ¢SQódG »æ©j ,á«°SÉeƒ∏HO πbCG IQÉÑ©Hh

 á«æWƒdG É¡◊É°üe »ª– ¿CG É¡ª¡j Ée Qó≤H ,¬JÓgƒe »g Ée ’h , °TôŸG ƒg

 ÖgòJh ¬©ÑàJ ±ƒ°ùa Ú©e √É G ‘ dÉ°üŸG √òg É¡H â≤dCG Ée GPEGh ,á≤ q«°†dG

 °Tôe πc ¿CG ,áMGöüH »æ©j ÊÉãdG ¢SQódGh , ÉjôdG GQOCG ádƒ°ù©ŸG OƒYƒdG πc

 »ªàæj ¿Éc GPEG á°UÉN (¢ùaÉæe Oô  ’) ójóL º°üN á≤«≤◊G ‘ ƒg ójóL

.É¡JGP ∫hódG äGƒ°UCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ª£j hCG ,»Hô©dG °TôŸG IQÉb ¤EG

 ,Ú°SQódG øjòg πgÉ  ¿EG  ∫ƒ≤dG øµÁ ,IQƒ°üdG âë°†JG ¿CG  ó©H ¿’Gh

 Éeh ,Iójó÷G Üô©dG áÁõg øY , Ñc qóM ¤EG ,∫hƒ°ùŸG ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ ¿Éc

 Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ∑QÉ©eh ,IOQÉÑdG Üô◊G ó¡Y ¤EG á«≤«≤M I qOQ ¿Éc  çóM

..á q«ªgƒdG ΩÓ°ùdG ΩÉ¨fCG ™bh ≈∏Y πHÉ≤e ÓH á«HôY ád qòŸ QGôµJh

¥µ
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19 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

..................................  áيFاbƒdG Oƒ¡÷Gر… وµØdG ±ر£àdG

........................................  áيHر©dG á¨لdGم« وbرdG ÜاàµdG

.............................................  …ƒ¨لdG قدædGو… وÓÑعõdG

.............................  Üر©dG دæع ïjQاàdG ºل©d ∫و C’G سي�ض�CاàdG

............................................ £اö�ŸG Üح«  G áيdوGتد

......................  ÚjرK C’G ¬تGÈسUو áلÑL »حö�e ÚH ábÓ©dG

.............................  äساTGرØdG ¤EG áقFاØdG Qوتا C’G ájر¶f نe

........................................  IQGO E’Gو áيaقاãdG áسيUƒسü G

...........................  IöUا©ŸG ¬eƒمgا√ وjسا†b ..»Hر©dG س©رûdG

....................................................  ICGرŸG ⁄عا ‘ ádƒL

............................................................ áHاàµdG رëس�

O. حæØاو… H©ل«

∂Ñحم OاjR حمدCG .O

πسüيØdG »وحQ سمر� .O

•GرN ≈يëj حممد .O

…Oما◊ áeƒ£a .O

OGقدŸG πليN .O

ºëلe Oا¡L .O

Oƒد حمم qح�سان حمم

حممOƒ حاeد

CGحمد عمرGن GõdGو…

عÑد ÑdGاƒj »b�س∞



202009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

إ‰اط الرمõية والعقاFدية للتطرف الفكري? وما هي االإ‰اط الرمõية والعقاFدية للتطرف الفكري? وما هي االجراءات  ما هي االأ

الوقاFية من اأجل اأمن فكري? 

، عل������ى نحو رمõي يف  اإن اأ‰������اط العنف الفكري ه������ي معتقدات تف�س

اF������دة يف املجتمع. ساF������دة يف املجتمع. ساF������دة يف املجتمع. اإنها قال������Öنها قال������Ö عقلي Kقايف ديني،  سغل������Ö، عن املواقف ال�سغل������Ö، عن املواقف ال� االأ

لوك، واخلطÖ، والتحري†ش، سلوك، واخلطÖ، والتحري†ش، سلوك، واخلطÖ، والتحري†ش،  س عن ‰§ املعتقدات، واملواقف، وال�س عن ‰§ املعتقدات، واملواقف، وال� Èّط������ار يعÈّّط������ار يع اإ

ذ وذ وؤذ اأو مدمر يقوم  وو فعل موو فعل م ات يف املجتمع. فالعنف/ التطرف خطاب سات يف املجتمع. فالعنف/ التطرف خطاب سات يف املجتمع. فالعنف/ التطرف خطاب اأ سواملمار�سواملمار�

áHاæع á©eاL -…رFGõL دbاfو ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁

ò

 áيFاbƒdG Oƒ¡÷Gر… وµØdG ±ر£àdG

eCن µaر…eCGن µaر…eCن µaر… πLC –قي≤ πLCG –قي≤ πLC –قي≤  eن 

❁
O. حæØاو… H©ل«O. حæØاو… H©ل«
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د اسد اسد اأخرi. ت�سمل اأ‰اط  سو جماعة �سو جماعة � أ د ابه فرد ابه فرد ا

ط������ورة سط������ورة سط������ورة البطل، وديناميكية  س�س� أ التطرف على ا

حية، وKناFية سحية، وKناFية سحية، وKناFية الفكر/  سل†سل† ��الل ���الل ���الل القاتل/ ا �تغ����تغ��� تغ���ستغ���س س�س� ا

د،  سد،  سد،   س÷�س÷� ا

العن������ف،  الغ������اب/  ط������ورة جمتم������ع سط������ورة جمتم������ع سط������ورة جمتم������ع  س�س� أ وا

ة سة سة  سملري†سملري† ية سية سية ا سل�سخ�سل�سخ� والفردية ذات الõعامة وا

طورة سطورة سطورة الع������دوان والتطرف  س�س� أ خم������ة، واسخم������ة، واسخم������ة، وا سملت†سملت† ا

الغرالغراõF احل������ادة الهدامة  والبغ������ي، وتف������و¥ ا

انية سانية سانية  سن�سن� اللعقاللعقالني������ة والعاطفة االإ على النõعة ا

´ وا´ وا´ والبناء.  بد واالإ

واملن¶مة  الوقاFي������ة  التطبيقات  ت�سم������ل 

واملكافحة لرد´ التط������رف والعنف الفكري؛ 

من االجتماع������ي والفكري على  لتحقي������ق االأ

بنى �رصورية يف اأي من¶ومة فكرية وKقافية، 

بة، وحتمي سبة، وحتمي سبة، وحتمي  سملنا�سملنا� كي حتافß على احل������دود ا

د سد سد الفكر والعقيدة وتقويها.  �Œ سلتي�Œ سلتي احلياة ا

من سمن سمن  سجتماعي تت†سجتماعي تت† االلتفاعل االلتفاعل اال ات ات ا كما اأن تعقيدا

ل������وك وسل������وك وسل������وك واملواقف  سل�سل� ب������§ سب������§ سب������§ ا سن¶م������ة قوية ل†سن¶م������ة قوية ل† أ ا

التي تعم������ل كالتي تعم������ل كاأذر´ رمõية غري  االجتماعي������ة، ا

إمرFي������ة. اإمرFي������ة. اإن اأ‰������اط التط������رف والعنف هي 

يطرة سيطرة سيطرة  سل�سل� أ�سكال ا بدورها جمموعة رمõية من ا

املرFي������ة، يتم  ري��ري��ري ������ �ملرFي������ة وغ����ملرFي������ة وغ��� االجتماعي������ة ا

يات ورسيات ورسيات وراءها يف  سلفر�سلفر� آKارها وا اì عن اساì عن اساì عن ا سف�سف� االإ

فات رصفات رصفات  رصلت�رصلت� ‰§ من املعتقدات، واملواقف، وا

الدينية/ الفكرية/ الثقافية. 

اإن اأ‰������اط العن������ف والتط������رف الفكري 

عبارة عن ن�سي م������ن اخلطابات، التي توؤKر 

يف املوؤ�س�س������ات واخلطاب الرم������õي الديني 

واملمار�س������ات  والت�رصف������ات،  العقاF������دي، 

االجتماعي������ة. تعتمد عل������ى ال�سيطرة كقوة، 

أ�س������كال ال�������رصا´ والتوتر  وعل������ى الثناFية وا

والغ†سÖ، وعلى العõلة و�سوء التكيف، وعلى 

انف�س������ال العق������ل/ ا÷�سد. وكله������ا عنا�رص 

م�ستخل�سة من Œرب������ة ال�سدمة وتتمثل يف 

ت�سورات وقناعات البطل/ املتطرف. وهكذا 

�س������كا› للعنف والتطرف يف  طار االإ أ االإ يبدا

حفريات اخلطÖ، وتليه������ا تفاهمات Kقافية 

 Öدية يف �ساأن العنف يف اخلطFية/ عقاõرم

الن¶رية، واأخرياً يف اخلطÖ البديلة.

 ÜÉÑ```°SCGh ..…ôµØdG ±ô£àdG ™```aGhO

…ôµØdG øe C’G ÜÉ«Z

ن�سري بداءة اأن Xاهرة التطرف وخلخلة 

م������ن الفكري له������ا خا�سي������ة عاملية؛ فهي  االأ

أو  ا  iخ������ر االأ دون  ترتب������§ مبجتمع������ات  ال 

ديان������ة fiددة بعينها. ولكنه������ا تنت�رص يف كل 

املجتمع������ات، وبن جماع������ات دينية وعرقية 

وKقافية متباينة. “تد من الواليات املتحدة 

مريكي������ة غرباً اإىل الياب������ان �رصقاً، وت�سود  االأ

�سالمي م������ن �سماله اإىل  الع������امل العرب������ي واالإ
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جنوب������ه. وتت�سم ه������ذه ا÷ماع������ات املنت�رصة 

العقاFدي،  والتحج������ر  الفك������ري،  بالتطرف 

ورف†ش االنخراط يف املجتمع العام وتف†سيل 

نها ترف†ش ن¶م املجتمع الذي  االنعõالية. الأ

تعي�ش فيه وت�سعى اإىل تغيريها باأ�ساليÖ غري 

قانونية وغري �رصعية، والتي تتمثل يف العنف 

مر الذي  وترويع املجتمع وتدمري من�ساآته، االأ

حي������ان اإىل االنتحار  ي�سل به������ا يف بع†ش االأ

أو القتل ا÷ماع������ي. اإن ممار�سات التطرف  ا

تتحقق داخل موؤ�س�سات املجتمع؛ فقد “ار�ش 

�رصة والعمل واملدر�سة  هذه التنوعات داخل االأ

وا÷امع������ة، واملوؤ�س�س������ات التن¶يمية اأو غري 

احلكومي������ة. فهي م�س������كالت عامة Áكن اأن 

Áار�سها النا�ش عن عمد اأو غري عمد بوعي 

أو بدون.  واإدراك كامل ا

أف������كار متطرفة  تتبن������ى الدع������وة لتبني ا

هداف �سخ�سية، وقد يكون  قيادات قليلة الأ

مرا�ش النف�سية  بع†سه������ا م�ساب ببع†������ش االأ

أو العقلي������ة اأو اخللل الع†س������وي ب�سكل عام.  ا

وامل�سكل������ة ال تكم������ن يف وجود ه������ذه القلة، 

ف������كار ملجموعات من  اإ‰������ا يف كيفية نقل االأ

ال�سب������اب وŒنيدهم ملمار�س������ة العنف. وقد 

يكون من بن هوؤالء طلبة وخريجو جامعات. 

وهنا نت�ساءل ما العوام������ل التي تدفع هوؤالء 

فكار وممار�س������ة العنف? لقد  لتبن������ي هذه االأ

دل������ت بع†ش الدرا�سات عل������ى اأن هناك ندرة 

يف Xه������ور التط������رف ب������ن املثقف������ن، واإ‰ا 

مين ومتو�سطي  تنت�رص ب������ن قطاعات من االأ

ومنخف†سي التعلي������م. وقد تتوافر نوعية من 

مية ال�سيا�سية والثقافية بن قلة من ذوي  االأ

التعليم العا› حاملي ال�سه������ادات ال�سكلية؛ 

الفارغ������ة من امل†سم������ون القيمي واالأخالقي 

واالجتماعي وال�سلوكي، وهوؤالء اأف†سل اأر�سية 

عمى  لبذر التطرف من خالل اعتمادهم االأ

آراء املغر�سن، وقبولهم  عل������ى اجته������ادات وا

ل�سعارات دون فه������م امل†سمون املنطقي لهذه 

1
ال�سعارات. 

جراFي  ويف �س������وء ما �سبق فاملفه������وم االإ

للتط������رف الفك������ري يق�سد ب������ه: املبالغة يف 

فكار؛  أو �سلوكاً بجملة من االأ التم�س������ك فكراً ا

أدبية،  أو ا أو �سيا�سية ا قد تكون دينية عقاFدية ا

ت�سعر القاFم بها بامتالك احلقيقة املطلقة. 

وتخلق فجوة بين������ه وبن الن�سي االجتماعي 

مر الذي  ال������ذي يعي�ش فيه وينتم������ي اإليه. االأ

ي������وؤدي اإىل غربته عن ذات������ه وعن ا÷ماعة، 

وتبعده عن ممار�س������ة التفاعالت املجتمعية 

التي Œعله فرداً منتج������اً. واملتطرف فكرياً 

أك ت�سلباً من  هو ذلك الفرد الذي يك������ون ا
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الوجه������ة الذهنية، واأقل تب�������رصاً مبتطلبات 

الواقع. وت¶هر فيه جملة من ال�سمات Œمع 

بن اخل†س������و´ والتوتر، وتõداد لديه م�ساعر 

اخلوف والن¶������رة الت�ساوؤمي������ة، وتتدرê من 

خرين،  االنعõالي������ة واالغرتاب والنفور من االآ

أو العمل؛ يف  وت�س������ل اإىل العدوان بالق������ول ا

آراFه، التي  أف������كاره وا fiاول������ة منه لفر�������ش ا

يعتق������د داFماً ب�سحته������ا ومو�سوعيتها. على 

الرغم من عدم قدرته يف اأغلÖ املواقف على 

2  
دلة واحلج التي تÈهن عليها. تقدمي االأ

ولق������د و�سع������ت جملة م������ن اخل�ساF�ش 

للمتط������رف الفكري من مث������ل: ت�سلÖ الراأي 

خر مع ا÷مود والرغبة يف  ورف†ش الراأي االآ

ال�سيط������رة. الهروب من املواقف االجتماعية 

والنف������ور من التجمعات العام������ة، مع اRدياد 

اخلوف والن¶رة الت�ساوؤمية. ارتفا´ معدالت 

قب������ال على اأعمال العن������ف والعدوانية يف  االإ

ال�سل������وك. ارتفا´ حدة التوتر القلق مع Rيادة 

أو  حباط امل������وؤدي اإىل االن�سحاب ا م�ساعر االإ

أو املذهبي يف  الع������دوان. فالتطرف الفكري ا

أب�س������§ حدود تعريفه: خ������روê عن القواعد  ا

طر الفكرية والد�ستورية والقانونية التي  واالأ

يرت†سيه������ا املجتمع، والت������ي ي�سم يف Xلها 

باخلالف واحلوار. والتط������رف بهذا املعنى 

ق������دمي وا�ستمر اإىل وقتنا احل������ا›. وبعد اأن 

كان التطرف فكراً منف������رداً يعõل فرداً عن 
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جماع������ة، حتول من فك������ر اإىل عمل �سيا�سي 

طر  من¶������م. وبذل������ك ي�سب حتدياً ل������كل االأ

والقواعد التي يقوم عليها الن¶ام االجتماعي 

أ�سكال العنف  وال�سيا�س������ي، وياأخذ �سكاًل من ا

 
3
رهاب.  واالإ

والتطرف ال ي¶هر اإال نادراً بن املتعلمن 

أم������ا غالبية القاFم������ن به فمن  واملثقف������ن، ا

اأن�ساف املتعلمن، وم�سكلة اأن�ساف املتعلمن 

مور.  أنهم ال يعرتفون بجهله������م يف بع†ش االأ ا

أو نق�ش اخلÈة والثقافة  وب�سبÖ هذا ا÷هل ا

يف جماالت متعددة، ف������اإن املتطرف ال يلجاأ 

اإىل احلوار الفكري ل�������رصì حجته ومنطقه. 

بل �رصعان ما ي�س������ف من يعار�سونه بالكفر 

�س������الم. ومهما جادلت املتطرف  والعداء لالإ

حاديث، ال  أو االأ آنية ا وواجهته بالن�سو�ش القرا

يقتنع وال يغري من اأفكاره. و�رصعان ما ي�سنع 

أيديولوجية  أو ا نف�سهم فكراً ا قادة التطرف الأ

فكار  خا�سة بهم، ويحاول������ون فر�ش هذه االأ

أو التهدي������د، فالتطرف  أو الرتوي������ع ا بالق������وة ا

والعنف وجهان لعملة واحدة. 

أنوا´: تط������رف يف الراأي، اأي  والتطرف ا

التع�س������Ö بحك������م اجتهادي ل������دi القاFم به 

أو التدلل على �سحته.  Kبات������ه ا دليل قاطع الإ

تطرف يف العقي������دة اأو يف ال�سلوك؛ واإحكام 

الراأي على فك������رة معينة غري قابلة للنقا�ش، 

خر وي�ستدل  أو التحليل م������ع رف†ش الراأي االآ ا

أو  عليه م������ن �سلوك املتط������رف يف احلديث ا

أنوا´ التطرف هو التطرف  الفعل. واأخط������ر ا

يف الفكر/ االنحراف يف الفكر، والبعد عن 

الق�س������د وامليل كل امليل نح������و اأحد امل�سالك 

غري الو�سطية، وينبع منه ال�سلوك ويتاأKر به. 

وهذا التطرف ال�سلب������ي هدام، ال يرi �سيÄاً 

أنه ال�س������واب ويحاول هدم  غري ما يعتق������د ا

القيم، م�ستخدما يف �سبيل ذلك كل ما Áلك 

م������ن الو�ساFل امل�رصوعة وغ������ري امل�رصوعة يف 

تدمري م������ا يخالف اŒاهه. ويعد هذا البعد 

ال�سلب������ي Xاه������رة مر�سية اجتماعي������اً تعمل 

على تدم������ري املجتمعات، مل������ا ينجم عنه من 

آK������ار تخريبية، واأخطره������ا التطرف الديني  ا

أو ا�ستخدام الدين  Œاه الن¶م ال�سيا�سي������ة، ا

أو الثقايف، ن¶راً  كمدخل للتطرف ال�سيا�سي ا

م������ور الدينية مع القيم االأخالقية  الت�سا¥ االأ

 iم������ع من¶ومة البناء الداخل������ي الفطري لد

4
الفرد. 

ينعك�ش التطرف الفك������ري على املجتمع 

رهاب،  أ�ساليÖ، اأخطره������ا العنف واالإ بعدة ا

أ�سده������ا مغ������iõ الالمب������االة واالنعõالي������ة  وا

وفقدان الوعي املجتمعي. واأهمها اجتماعياً 
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االنف�سال امليتافيõيقي والفكري بن ال�سخ�ش 

املتط������رف واأ�رصت������ه وع�سريته، K������م جمتمعه 

أمت������ه. وحن ي¶هر التطرف ك�سلوك، يوؤكد  وا

على ع������دم اال�ستقرار الف������ردي وا÷ماعي، 

ويب������دو مقيا�ش م������دi توت������ر ال�سخ�سية يف 

البيÄة االجتماعية، ويعك�������ش Kمة خلل قاFم 

خالقي������ة. وقد يكون  يف من¶وم������ة القيم االأ

يف Xاه������ره تطرفاً دينياً لكن يف عمق �سيغة 

أيديولوجي������ة للتعب������ري عن اأوج������ا´ ح†سارية  ا

واقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية، تعاÊ منها 

�رصاF������ معينة يف املجتم������ع اأك من غريها. 

وبالتا› ي�سب التطرف هنا؛ هو فق§ �سيغة 

واح������دة من �سي بديل������ة لال�ستغاKة والتعبÄة 

أ�س������كال التطرف  وحت������دي املجتم������ع، واأحد ا

 
5  

الفكري مبفهومه ال�سامل.

أ�سباب التطرف الفكري  وقد يكون م������ن ا

»االغ������رتاب«، ال������ذي هو �سع������ور باالنف�سال 

 ، أو ا ع������ن ال������ذات واملجتمع املو�سوع������ي ا

وحتطيم العالقات املتبادلة الوKيقة وتفكك 

ال�سعور بالتبعية، وRيادة درجة االنف�سال عن 

التجمعات االجتماعية. فهو حالة من حاالت 

التطرف عن ال������ذات واملو�سو´، واإّن Kورات 

الرف†ش واالحتجاê الت������ي يقوم بها ال�سباب 

يف بلدان كثرية، ما هي اإال م¶هر من م¶اهر 

 Öالتعبري عن االغرتاب. وهذا االغرتاب ي�سب

حب������اط والتناق†������ش الداخل������ي للمغرتب  االإ

مع جوهره، و“نعه م������ن التعبري عن نف�سه، 

أو يتج������اوR ال�سمت اإىل اأعم������ال عنف �سد  ا

ال¶������روف املحيطة به. وينط������وي االغرتاب 

على معان �سلبي������ة كثرية منها: فقدان القوة، 

 Öوالتغري والالمعياري������ة،  املعن������ى،  وفقدان 

6
الثقايف. 

وم������ن م¶اه������ر االغ������رتاب الدين������ي يف 

اإ�سقاط املغرتب  جمتمعنا املعا�رص؛ fiاول������ة 

رادة وامل�سÄولية، والرغبة  لكل قوi العقل واالإ

ل������ه املعبود. بحيث ي�سب  والفاعلية على االإ

أو اإرادة، خالي������ا من  خالي������اً م������ن كل رغب������ة ا

كل م�سÄولية، عاطاًل ع������ن التفكري الر�سيد. 

ونالحß اأن فكر املتطرف، يعتÈ ما كان يف 

عه������ود ما�سية ويف X������روف واأو�سا´ معينة، 

�رصورة يجÖ ا�ستمراره������ا يف عهود الحقة، 

يف ح������ن اأن قانون التغ������ري يقت†سي التعديل 

والتطوير، بل ويقت†سي حتوالً كيفياً وجذرياً 

كاماًل. كما اأن هذا التفك������ري الديني يتناول 

الواق������ع والتغي������ري من خ������الل روؤي������ة قيمية 

أك منه تن������اوال لهذا الواقع من  واأخالقي������ة ا

خالل روؤية مو�سوعية وتاريخية. روؤية تقوم 

عل������ى عبادة املا�سي. ولذا ال ننده�ش عندما 
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ي�سيع الفك������ر املا�سوي؛ فيف������رR اأ‰اطاً من 

ت������رi التحرر  جماعات التكف������ري والهجرة، 

واإ�سالì احلال وŒاوR االغرتاب يف التقهقر 

7
والعودة اإىل الوراء. 

وم������ن عواق������Ö االغ������رتاب، فف������ي �سوء 

ال¶روف املجتمعية املتباينة واملتاأرجحة بن 

حتقيق بع†ش اأحالم ال�سباب، وبن عدم الوفاء 

قامة حياة.  �سا�سية والالRمة الإ باملتطلبات االأ

فاإن بع†ش ال�سب������اب يتقوقعون داخل الذات 

ويت�سبثون بالعõل������ة واالغرتاب عن املجتمع، 

خرين وهم بذلك  ويرف†س������ون التعامل مع االآ

مل يحقق������وا اأي �رصب من �رصوب التوافق مع 

الواقع ومعاي�ستهم له. ومن Kم ي�سعر ال�سباب 

بدوار غريÖ؛ خا�سة عندما يجدون القيادة 

أKبتت  أو ا يف اأي موقع، قد اختلفت ت�رصفاتها ا

أو املواقف املتتابعة يف جمتمعاتهم؛  ال¶روف ا

أنه������ا مل تك������ن عل������ى امل�ستوi املطل������وب من  ا

امل�سÄولي������ة، على االأخ�ش حن يكون ال�سباب 

قد و�سعوا كل Kقته������م فيها. في�سعروا باأنهم 

أنه������م و�سع������وا الثق������ة يف غري  flدوع������ون وا

مو�سعها، وبذلك تخلق اأRمة Kقة بن ال�سباب 

والقيادة يف املجتمع، يلجاأ بع†سهم بعد ذلك 

اإىل التط������رف الفكري والعنف كو�سيلة تعبري 
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عن الغ†سÖ واالغرتاب.

لي�ش كل متدين متع�سباً اأو متطرفاً، ولي�ش 

أيديولوجية خا�سة  أو ا كل م������ن ينته فك������راً ا

به، وينا�سل من اأجل ن�رصها واحلفا عليها 

وو�سعه������ا يف اإطاره������ا ال�رصع������ي املجتمعي 

أو  متطرفا. وال يعت������È كل من ينتقي فل�سفة ا

أ�س�ساً ومعايري  ن¶رة نقدية حلياته، وي†سع لها ا

واأهدافاً ي�سعى لتحقيقها منغلقاً على العامل. 

�سماء  فمن الن†سال الفكري Xهر الكثري من االأ

الناجحة، ويف جمال الن†سال ال�سيا�سي برRت 

وطانها العديد  �سخ�سيات وحققت له������ا والأ

م������ن النجاحات �سد اال�ستعم������ار تارة، و�سد 

اال�ستبداد تارة اأخرi، و�سد التخلف الفكري 

تارة Kالثة. لكن التطرف الفكري ينطوي على 

العدي������د من الدعاFم الت������ي تنميه وتر�سخه، 

أنواعاً م������ن املمار�سات التي  وم������ن Kم ي�سب ا

ته������دد اأمن املجتمع الفك������ري. تلك الدعاFم 

تعك�ش املكون������ات النف�سية املتعلقة بالتطرف 

�ساليÖ الت������ي ي�ستخدمها  أو تلك االأ نف�س������ه، ا

أو العك�ش.  خرين ا املتطرف يف التعامل مع االآ

فما هي الدعاFم واملكونات النف�سية املتعلقة 

بالتطرف? 

لقد تناول العديد من الباحثن الرتبوين 

واالجتماعين وخÈاء علم النف�ش وال�سحة 

النف�سية تلك املكون������ات بالو�سف والتحليل. 
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وتو�سلوا اإىل اأن هناك جملة من اخل�ساF�ش 

النف�سي������ة وال�سيكولوجي������ة والرتكيبة الفعلية 

خر ينمى لديه  الت������ي تدعم خ†سو´ الفرد لالآ

فكار. ومن Kم يجعله  جمموعة معين������ة من االأ

أيديولوجية ال ت�سم له  يتورط فكرياً يف اأطر ا

أو التحليلي لقدر ال�سواب  بالتفكري املغاير، ا

اأو اخلطاأ، الذي قد يقع فيه. Kم يتحول بعد 

ذلك اإىل ت������ورط �سلوكي يف �سورة ممار�سات 

عنف، تت�سم باخلروê عن القواعد والقوانن 

املح������ددة لن¶������م املجتمع، وي�سب������ عن�رصاً 

خطراً على املجتمع. ومن هذه اخل�ساF�ش: 

ح�سا�ش بالهام�سي������ة، والت�سلÖ يف الراأي  االإ

على الرغم م������ن اأن ال�سواهد العديدة توؤكد 

اأن مثل هذا التم�سك لي�ش �سواباً. ويبدو اأن 

أ�سباب الت�سلÖ ترج������ع اإىل انخفا�ش درجة  ا

التغاي������ر يف بن������اء ال�سخ�سي������ة، مبعن������ى قلة 

اء يف  اخل������Èة. وك������ذا انخفا�ش درج������ة ال

بناء منطقة معينة م������ن مناطق ال�سخ�سية، 

مما يرتتÖ علي������ه ال�سلوك املعتمد على هذه 

املنطقة. وكذلك انخفا�������ش م�ستوi ال�سعور 
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من والطماأنينة يف موقف معن.  باالأ

أ�سل������وب املتطرف يف  يحتم������ل اأن يكون ا

أ�سا�سية من  خرين دعام������ة ا التفاعل م������ع االآ

دعاFم Rي������ادة تطرفه، كما Áك������ن اأن تكون 

فراد يف تعاملها م������ع ال�سخ�ش  أ�سالي������Ö االأ ا

العادي �سبباً يف جعله �سخ�ساً متطرفاً، �سواء 

أو بدون ق�سد. وتتمثل هذه  برتتيÖ م�سب������ق ا

�سالي������Ö على م�ستوi الف������رد اأو ا÷ماعة  االأ

أو  عن طريق: العõلة، والالمباالة، واملخالفة ا

الرف†ش. وÁثل االن�سيا´ ت¶اهراً باخل†سو´ 

 Öغلبية اأو ا÷ماعة. وبالتا› يكت�س لراأي االأ

أو القبول االجتماعي  Kقتهم واال�ستح�س������ان ا

كنتاê لذلك. 

�سخا�ش  اأو قد يكون االن�سيا´ من قبل االأ

الذين يت�سم������ون بالعجõ الذاتي، وهو اأخطر 

لكونهم ن������واة لينة وجاهõة لت�سكيل اأفكارهم 

من جهات اأخرi، ت�ستهدف توريطهم وت�سويه 

مبادFه������م. فالطاع������ة العمي������اء، واالن�سيا´ 

أ�سا�ش امل�ساركة يف  التام واملجاراة املفرط������ة ا
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ا÷ماعات املتطرفة. 

خ������رi املكونة لفكر   وم������ن العنا�������رص االأ

خذ باأي راأي، وال يوؤمن  املتطرف������ن: كعدم االأ

خ������ر. ومقاطعة  بالتعددي������ة واالختالف/ االآ

ع������الم املختلفة، مث������ل التلفõيون،  و�ساFل االإ

غاÊ، معار�ش الفنون،  الفيديو، الكا�سيت واالأ

ال�سينما وامل�������رصì، املهرجانات.  التماKي������ل، 

Kم ‚ده������م ال يقاطعون فق§ ب������ل يلجوؤون 

با�ستمرار اإىل حرقها ون�سفها للتخل�ش منها، 
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ومعاقب������ة العاملن فيه������ا ومالكها. مقاطعة 

غري امل�سلم������ن يف التعام������الت االقت�سادية 

أو املجتمع  واالجتماعية. حترمي الوالء للدولة ا

أو للوا›، ومن Kم ي������رون اأن اال�ستيالء على  ا

أو قتل احلاكم/ من وجهة ن¶رهم،  ال�سلطة ا

عادة ال�سالم للمجتمع/  هو املدخل الوحيد الإ

العنف الرمõي/ الفك������ري، ومنه اإىل العنف 
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ال�سيا�سي.

ينعك�ش الفكر املتط������رف اإىل املمار�سات 

التي يقوم بها املتط������رف، وتبدو يف انعõاله 

عن اأ�رصته وجماعت������ه وجمتمعه، وتتبدi لنا 

أ�سلوبه  من بع†ش امل¶اهر التي نالح¶ها من ا

يف احلياة عامة من مثل: 

ا�ستخ������دام مالب�������ش باأ�سل������وب flتل������ف 

ع������ن ما هو �ساFد يف املجتم������ع، واللجوء اإىل 

�ساليÖ البداFية يف احلياة داخل  ا�ستخدام االأ

حي������اء املنعõلة. وال������õواê املبكر  القرi واالأ

�رص  فيما بينهم، دون اإدخ������ال Rوجات من االأ

�������رص التي تنته  املختلف������ة، والرتكيõ على االأ

نف�������ش الفكر، م������ع تعدد الõوج������ات. و�سيو´ 

‚اب. وك������ذا امتهان املهن احلرفية  ة االإ ك

والرتكيõ عل������ى احلر منها، وتف†سيل التجارة 

بعد هجر العمل يف موؤ�س�سات الدولة. رف†ش 

ا�ستغ������الل التكنولوجيا ا÷دي������دة يف توفري 
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الوقت وا÷هد. 

�سباب والعوامل وراء  ويبدو اأن دعاFم االأ

Rمات  أك������ يف االأ التط������رف الفكري؛ ت¶هر ا

�سباب العاملية كدعاFم للتطرف  والعوامل واالأ

الفكري، ومنها: انهيار ال�سيوعية وف�سلها يف 

ر�ش،  وعودها ل�سعوبه������ا بالفردو�ش على االأ

فتح������ت الطري������ق اأمام الكثري م������ن ال�سعوب 

التقليدي������ة  الديان������ات  اإىل  بق������وة  للرج������و´ 

امل†سطه������دة. وك������ذا �سيو´ مفاهي������م جديدة 

كاحلداK������ة والعوملة والتجدي������د االجتماعي 

والعلمانية؛ دون اإف�ساì املجال اأمام ال�سباب 

للفه������م ال�سحي لها يف �سوء �سياقها العاملي 

ومو�سوعيته������ا ومتطلباتها، تعك�ش نوعا من 

من.  ال�سعور املتõايد بالفو�سى وانعدام االأ

�سباب والعوامل  �سافة اإىل دعاFم االأ وباالإ

وراء التط������رف الفك������ري؛ الغ������õو الثق������ايف 

و�سيطرة االت�ساالت. حي������ث يعاÊ املجتمع 

�سالم������ي بوجه ع������ام من الغõو  العرب������ي واالإ

الثقايف، وي�ساعد التقدم التكنولوجي والعلمي 

�ساليÖ املتنوعة لالت�سال: فالعامل اأ�سب  واالأ

أو Kقافية،  قرية �سغرية بال ح������دود �سيا�سية ا

�ساعد هذا عل������ى التغلغل يف كل خ�سو�سية 

ن�سان العربي امل�سلم، وبالتدرê فقد اأ�سالته  لالإ

فكار الغاRية مع  وهويت������ه. وحن تت†سارب االأ

�سالمية، ي¶هر نو´ من  �سالة العربية/ االإ االأ
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االفتقار واحلنن اإىل اال�ستقامة. ت¶هر هنا 

احلاجة امللح������ة اإىل ال�سفافي������ة يف التعامل 

�سياء  لفة باالأ خرين، واحلاجة على االأ م������ع االآ

�سول وا÷ذور  ف������كار واملع������اÊ؛ ذات االأ واالأ

�سالمية، والتي يفتقدها امل�سلم  العربي������ة/ االإ

املعا�رص يف املجتمعات املعا�رصة، والتي تت�سم 

باخلل§ واRدواجية املعاي������ري وتداعي القيم 

13  
االأخالقية.

وهناك عامل اآخر على تدعيم التطرف 

الفكري؛ حيث ‚د اأن الغرب يجتهد داFماً 

�سالم ب�س������ور �سلبية، فاحلرب  يف اإXه������ار االإ

�سالم واأفكاره  أو ال†سمنية �سد االإ ال�رصيحة ا

ومبادFه ال�سامية، تب������دو وا�سحة يف اقرتان 

رهابية با÷ماعات  جرامية واالإ عم������ال االإ االأ

�سالمي������ة. ف†ساًل عن املعاملة ال�سيÄة التي  االإ

يعامل بها امل�سلمن يف غالبية دول العامل، مع 

اال�سطهاد امل�ستمر لغالبية امل�سلمن خا�سة 

من املهاجرين يف دول الغ������رب. واملفارقات 

جنا�������ش وعقاFدهم الدينية،  الداFمة بن االأ

�س������الم باخلطورة،  كم������ا يتهم اأهل الغرب االإ

وي�سفون������ه بالرجعي������ة والبداFية يف كثري من 

عالم. كل ذلك يعمل على Rعõعة  و�ساF������ل االإ

Áاني������ة ل������دi ال�سب������اب، ويدفعه  ال������روì االإ

اإىل ال������ردود املتطرف������ة والتفك������ري املتطرف 
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امل†ساد.

يعاÊ غالبية ال�سباب يف املجتمع العربي 

. وهذا الفرا يف  �سالمي من وقت الفرا واالإ

أ�سا�سية وركن ركن  أو�ساط ال�سب������اب دعامة ا ا

يف تفريخ التطرف الفكري. فهناك نق�ش يف 

ندية ومراكõ ال�سباب ال�ستيعاب طاقاتهم  االأ

وقدراته������م. وق�سور يف تربي������ة الن�سÅ فيما 

�ساليÖ املتنوعة واملفيدة؛ ال�ستغالل  يتعلق باالأ

وقت الفرا �سواء يف هواية مف†سلة اأو عمل 

يدر دخاًل اإ�سافي������اً، اأو ممار�سة ريا�سة من 

أو الرتدد  الريا�سات املفيدة للج�سم والعقل، ا

عل������ى املتاح������ف واملكتب������ات. ويف �س������وء ما 

�سبق تنت�رص بن ال�سب������اب ممار�سات خاطÄة 

ال�ستغ������الل اأوقات الف������را منه������ا: اأ�سدقاء 

ال�س������وء وتورط ال�سب������اب معهم يف التطرف، 

والت�سكع يف ال�سوار´ مما يعر�سهم للمخاطر 

خرين، وكذا التورط يف  واالعتداءات على االآ

عمليات عنف، يف حالة الوقو´ حتت �سيطرة 

فكار  ا÷ماع������ات املتطرفة، لن�رص وب������ث االأ

15
امل�سو�سة واملتطرفة بينهم. 

فالن¶������ر اإىل قواFم املتطرف������ن والذين 

الفك������ر املتط������رف والقاFمن على  يحملون 

�سافة اإىل م������ا �سبق من �سفات  العن������ف، باالإ

للمتطرفن فكرياً ذوي امل�ستويات التعليمية 

أو املتو�سطة. فاإننا ‚د من يحمل  املتدني������ة ا
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تطرفاً فكري������اً على الرغم من ح�سوله على 

ه������م طالباً وخريجي  أك م�ستوi جامعي، وا

كلي������ات الطÖ وال�سيدل������ة والهند�سة الفنية 

والع�سكرية، وطالباً جامعين.

كم������ا ت†ساف������رت اختناق������ات اجتماعية 

واقت�سادية ح������ادة Rادت من حدة التطرف. 

و‚������د طالب������ا جامعي������ن غلب������ت عندهم 

امل¶هري������ة والقيم ال�سكلية عل������ى اهتمامهم 

 ìبالقيم العملي������ة، وتناق†س������ت بداخلهم رو

املغامرة اأو حÖ البحث والتق�سي، واكت�ساب 

اخل������Èات ا÷ديدة، مع اخلف������ة يف ال�سلوك 

وافتقاد ا÷دية وتف†سي������ل احللول ال�رصيعة 

ا÷اهõة. و‚د طالب������اً جامعين اختلطت 

عندهم االŒاهات ال�سلبية نحو العدوانية، 

يجابية  والت�سل§ والتدمري مع االŒاهات االإ

أك  كالرجولة واحليطة والدفا´، واأ�سبحوا ا

نتاê، واأك مياًل  مياًل اإىل اال�ستهالك عن االإ
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اإىل التطرف من االعتدال.

 iانت�س������ار فكر التطرف لد ßكما نالح

الطالب ا÷امعي������ن، الذي������ن يف غالبيتهم 

قل  م������ن �سكان ال�سحراء والريف، اأو على االأ

أو املدن  ق†س������وا فرتات الطفول������ة يف الريف ا

ال�سغرية، وحن و�سلوا اإىل التعليم ا÷امعي 

املجاÊ يف بع†ش ال������دول، ووفدوا اإىل املدن 

أو بعد التخ������رê للعمل.  الك������iÈ للدرا�س������ة ا

ويف خ†س������م هذه املدن الك������iÈ �سهدت هذه 

العنا�رص ال�سابة متناق†سات املجتمع املدين�ي 

وامل������دÊ، واأح�س������ت يف حياته������ا ا÷دي������دة 

بالدوني������ة وال†سيا´ واال�ستغ������راب، واتخذوا 

�س������الم بالن�سب������ة اإليهم  اأح������د ال�سبيل������ن: االإ

ملجاأ وم������الذ و�سبيل للخال�ش من احلرمان 

أو االندماê و�س������§ ا÷ماعات  ا وال†سي������ا´. 

أي������دي منفذة للخط§ وم�ستفيدة  املتطرفة كا

17  
مادياً.

طف������ال الذين م�سه������م التطرف  أم������ا االأ ا

الفك������ري، واملغ������رر به������م وا÷هل������ة، فيمكن 

�سقياء« امل�ستاأجرون  بناء االأ و�سفهم باأنهم »االأ

 Öلتدمري اأوطانهم واأمتهم وم�ستقبلهم. واأغل

طف������ال ال�سباب املتط������رف؛ من  جمه������رة االأ

�سا�سي، ويعملون يف  املت�رصبن من التعليم االأ

مهن متدنية مثل البيع على طاوالت ال�سجاFر 

أو تن¶يف ال�سيارات، اأو  اأو عربات اخل†رص، ا

بيع الدجاê، والعم������ل يف املقاهي والفناد¥، 

فران والبناء وامليناء واحلرا�سة  واملطابخ واالأ

عمال الو�سيعة.  يف املوؤ�س�سات، وغريها من االأ

وهم ال يعرفون القراءة والكتابة، وال يعرفون 

الدين اأو مذاهبه، وال يقبلون احلوار واأقرب 

اإىل ا÷هالء. وهم يقبلون على العنف بهدف 
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اأموال لتعوي†������ش احلرمان  احل�سول عل������ى 

 
18  

أداة تنفيذ. الثقايف ، ويعتÈون ا

طفال وال�سباب،  اأما النو´ الث������اÊ من االأ

أو  فه������م على درجة م������ن التعلي������م املتو�س§ ا

الع������ا›، ولكن لديهم م�سكالت اأ�رصية؛ كوفاة 

أو كالطال¥ ب������ن الوالدين  اأح������د الوالدين، ا

أو تعدد  اأو هج������رة اأحد الوالدين للخ������ارê، ا

خوات  ة عدد االأ أو ك ب ا الõوجات ل������دi االأ

مع �سيق احلالة االقت�سادية.

وهم يتورط������ون يف اال�سرتاك واالن†سمام 

اإىل ا÷ماعات املتطرفة، التي حتمل اأفكاراً 

ج������ر م�سبقاً.  أه������داف مدفوعة االأ لتحقيق ا

قارب  ويحاول������ون Œني������د اأكÈ عدد م������ن االأ

أو ط������الب املدار�������ش، حت������ت  �سدق������اء ا واالأ

غراء املادي تارة. وهناك  أو باالإ التهديد تارة ا

نو´ اآخر من التطرف الفكري، يف ا�ستخدام 

طف������ال وال�سغ������ار خا�س������ة يف املدار�������ش  االأ

الثانوية واملعلمن واملدار�ش االبتداFية. حن 

ح������اول بع†ش املتطرفن يف ا�ستخدام احلالة 

االقت�سادية املتدني������ة لبع†ش منهم، كاأ�سلوب 

 19
لتوريطهم يف ا÷ماعات ال�رصية. 

خرية تناميا ملحوXا  لقد �سهدت العقود االأ

للتيارات املتطرف������ة داخل احلركة الطالبية 

با÷امع������ات. وبدا من خالل �سيطرة ممثلي 

 Èهذا التيار على جمال�ش احتادات الطلبة ع

�سن������وات متتالية. وبداأ هذا الدور يتنامى يف 

�سورة اأعمال احتجاê وعنف و“رد، اتخذت 

أو ال�سعارات  بع†سها الدين كو�سيل������ة للعمل، ا

ال�سيا�سي������ة والق†ساي������ا ال�سيا�سي������ة. وبع†ش 

الغ������رب Œاه الق†ساي������ا العربية،  ت�رصفات 

كاأ�سلوب للت¶اهر واالحتجاê على ال�سيا�سة 

العام������ة للن¶������ام احلاكم. فق������د اأعطى هذا 

التيار من خالل وجوده با÷امعات املختلفة 

أك  خالقي������ة وال�سلوكية ا أولوية للم�ساFل االأ ا

م������ن امل�ساFل العلمية والتعليمية؛ مبعنى تغري 

ف������راد بالقوة وفقا لل������روؤi والقيم  �سلوك االأ

�سح������اب هذا التي������ار، من مثل:  احلاكمة الأ

ف�س������ل ا÷لو�������ش بن ا÷ن�س������ن يف قاعات 

املحا�رصات، رف†ش االجتماعات واحلفالت 

الثقافي������ة والفني������ة، االعرتا�������ش على بع†ش 

ال�سخ�سيات امل�ساركة يف الندوات الثقافية، 

“õي������ق املل�سق������ات املعار�سة له������م، اإقامة 

�ساتذة من  فكار واالأ م¶اهرات �سد بع†ش االأ

 20  
اأع†ساء هيÄة التدري�ش.

ن�سري اإىل اأن التطرف، مبعنى اخلروê عن 

من الفكري؛ عن طريق  من العام وخلخلة االأ االأ

أو التهديد اللف¶ي من غري  ا�ستعمال العنف ا

م�سو �رصعي؛ لتحقي������ق هدف يراه �ساحبه 
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م�رصوع������اً اأو غري م�رصو´ يعد م������ن الكباFر. 

وهو �سد مقا�سد ال�رصيعة الكiÈ، التي من 

عرا�ش.  موال واالأ اأهمها: حف������ß الدماء واالأ

وهكذا حذرت ال�رصيعة من هوؤالء املتنطعن 

املت�سددين؛ ف¶هرت جماعات تتبنى ال�سذوذ 

موال والدماء، نا�سية  واخل������روê، وت�ستبي االأ

�سالم الكرÁة ال�سمحة،  أو متنا�سية دعوة االإ ا

ن�س������ان. فهل وجدت  الت������ي حترتم حي������اة االإ

ن�سان/  أو ن¶اماً يقدر الفرد االإ الب�رصية ديناً ا

ن�سانية ه������ذا التقدي������ر الع¶يم  النف�������ش االإ

العجيÖ، بحيث يجعل ال¶لم الذي وقع على 

ن�سانية كلها،  �سخ�ش واحٍد كاأ‰ا وقع على االإ

�سالم اإنه  وهل يجوR لعاق������ل اأن يقول عن االإ

21
دين عنف واإرهاب وتطرف? 

�سباب التي توجد التطرف وتدفع  ومن االأ

اإليه؛ بع†������ش املمار�سات اخلاطÄ������ة كو�ساFل 

 ßع������الم يف الدول العربي������ة. فمن املالح االإ

اأن بع†������ش الو�ساF������ل تنحرف ع������ن اأهدافها 

 õن�سان املعت عالمية التي يجÖ اأن تبني االإ االإ

بقيمه ومبادF������ه، العامل على رفع �ساأن اأمته 

عالم  بكل الطر¥ والو�ساFل امل�رصوعة. اإن االإ

له دور خطري يف ما ينقله اإىل ا÷ماهري من 

، وق†سايا تتعلق باأمن  آراء وح������واد اأخبار وا

فالم  البل������د وا�ستقراره. اإن ما تغ�������ش به االأ

ال�سينماFي������ة والتمثيليات وم������ا على اأ�رصطة 

الفيديو من ق�س�ش، ال Áت اإىل الواقع ب�سيء 

مر كذلك يف مع¶م  أو بعيد، واالأ من قري������Ö ا

غاÊ؛ بحيث Áكن الق������ول: اإن انف�ساماً  االأ

ع������الم والواقع واحلقيقة،  وقع يف اأجهõة االإ

مما اأدi اإىل ا÷نوì والتطرف لبع†ش فÄات 

 
22

خرية.  ونة االأ ال�سباب يف االآ

أبناءها يف   اإن ه������ذه ا÷ماعات تق������ود ا

نهاية املطاف اإىل القيام باأعمال تطرف �سد 

خرين؛ م�ستغلن جهل ه������وؤالء وانقيادهم  االآ

عم������ى. اإن الطاع������ة املطلق������ة دون دراية  االأ

باأ�ساليÖ العمل ا÷ماعي وال�سيا�سي، اإن هذه 

الطاعة املطلقة التي ت�ستند اإليها التبعية يف 

املن�س§ واملكره؛ هي الباب الذي يندفع منه 

جمو´ ال�سب������اب اإىل م�سارعها، واإىل اإهالك 

احلر والن�سل م������ن حولها، دون اأن تتوقف 

23
أو تت�ساءل.  أو تتدبر ا لرتاجع ا

مراء، يفتون  أو االأ اإن بع†ش هوؤالء القادة ا

عرا�ش دون  م������وال واالأ أم������ور الدماء واالأ يف ا

أنف�سه������م ا�ستفتاء العلماء  عل������م، وال يكلفون ا

أو  أك منه������م علماً، ا أنهم ا خرين بحج������ة ا االآ

أولÄ������ك علماء ال�سلطة ال ينبغي اأن يوؤخذ  اأن ا

أ�سباب  منه������م �سيء. فا÷هل بال�رصيع������ة من ا

�سالمية.  Xاهرة التط������رف يف املجتمعات االإ
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 Rأ�سباب������اً كهذه؛ هي الت������ي قادت اإىل برو اإن ا

Xواه������ر الغلو والتطرف، والتي �سفكت دماء 

وهدم������ت موؤ�س�س������ات وRرع������ت الرعÖ هنا 

وهناك. 

وهنا ال بد من القول اإن على املجتمعات 

العربية اأن تدعم بق������وة مرجعياتها الدينية، 

ويطمÄنون اإىل اأحكامها. وعندما ت�سل هذه 

املرجعي������ات اإىل ه������ذه املرحلة، ف������اإن مع¶م 

ال�سب������اب �سيتخذونها قبلة له������م، وهذا دون 

�س������ك �سيق†س������ي اإىل حد كبري عل������ى فتاوي 

أم������راء جماعات التط������رف، ويجعلها “وت  ا

أ�سب������اب نف�سية تدفع  يف مهده������ا. وهن������اك ا

للتطرف؛ مثل االنحراف يف الفكر واالبتعاد 

حباط وال¶لم  عن املنه الو�س������§، كذلك االإ

م������ن. فالتطرف يف  االجتماع������ي وغياب االأ

فكر بع†ش ا÷ماعات على اختالف مناحيه 

رهاب، وكذا الياأ�ش من العدالة  من دوافع االإ

24
خا�سة.

ومعلوم اأن بيÄة التطرف ال�ساحلة لنموه 

واRدهاره: هي املجتمعات غري العادلة، وكلما 

Rادت العدال������ة مبفهومه������ا الوا�س������ع ودرجة 

الدÁقراطي������ة احلقيقي������ة، كلم������ا ا�سمحل 

التطرف حتى ي�سري �رصاباً بعد عن. كما اأن 

أو املعار�سن  اال�ستبداد واعتب������ار امل�سلحن ا

خ�سوما، ي�ستحقون القتل والتعذيÖ والت�رصيد 

 Åوالنفي وخالفه، يو�سع رقعة التطرف وين�س

25
التطرف امل†ساد. 

اإن الفهم اخلاط������Å للدين والتعامل معه 

�ساليÖ اال�ستفõاRية؛ من اأهم  ومع رموRه باالأ

من  �سب������اب الدافعة للتط������رف وغياب االأ االأ

الفكري. فم������ن املالحß اأن هناك جماعات 

وفرقاً واأفراداً تط������رì بع†ش املفاهيم؛ على 

�سالم، واأن غريها افرتاء:  أنها من مفاهيم االإ ا

هذه املفاهيم يتلقفها بع†ش ال�سباب ويوؤمنون 

�سباب التي اأ�رصنا اإليها،  بها نتيجة لبع†ش االأ

اإ�سافة اإىل غياب املرجعيات الدينية التي يثق 

بها هوؤالء ال�سباب، ويطمÄنون اإىل فتاويها يف 

بع†ش امل�ساFل ال�ساFك������ة، فيتوجهون بالتا› 

اإىل مرجعياته������م التي تكون يف مع¶مها غري 

أنها  موؤهل������ة للفتوi، مما يجعله������ا يعتقدون ا

وحدها مع احلق واأن ما عداها باطل. 

 IôgÉ d á«LÓ©dG á«FÉbƒdG Oƒ¡÷G

 …ôµØdG øe C’G ihóLh ..±ô£àdG

ن¶مة العربية وبع†ش الدول  ا�ستمرت االأ

خ������رية، يف  �سالمي������ة خ������الل العق������ود االأ االإ

 iاالعتم������اد عل������ى املوؤ�س�سة الديني������ة كاإحد

الركاõF يف �سيا�سة االحتواء لق†سية التطرف 

من الفكري.  الفك������ري والعنف من حتقيق االأ
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انطالق������ا من قناع������ة بع†������ش امل�سÄولن باأن 

الفكر ال������ذي تتبناه ا÷ماعات املتطرفة هو 

فك������ر منحرف. ي�ستند اإىل فهم قا�رص ملباد 

 Öوالتع�س ال�سمح������ة،  وتعاليم������ه  �س������الم  االإ

 .êأيديولوجي������ات واردة من اخلار ف������كار وا الأ

ومن هنا تبدو اأهمية ت�سحي اأفكار ال�سباب 

يف ه������ذه ا÷ماعات من خ������الل فت قنوات 

احلوار معه������م، ف†ساًل عن توف������ري احلماية 

الفكرية والعقيدية لل�سباب، الذي مل ينخرط 

يف ه������ذه ا÷ماعات، حت������ى ال تكون فري�سة 

ف������كار املتطرفة. وقد اتخذ احلوار  �سهلة لالأ

أ�سكال منها:  عدة ا

اخلط������Ö واملحا�������رصات الدينية لبع†ش 

علم������اء الدين اأمام التجمع������ات ال�سبانية يف 

ا÷امعات، وبع†ش وحدات ومدار�ش ا÷ي�ش 

عياد. واحلوارات  ويف املنا�سبات الدينية واالأ

الدينية وال�سيا�سية والثقافية مع املعتقلن يف 

ال�سجون. وكذا قواف������ل الدعوة التي Œوب 

الواليات واملحاف¶ات واملراكõ، لن�رص الوعي 

فكار  الدين������ي بن ال�سب������اب، ولت�سحي������ االأ

املغلوط������ة. ات�سا´ م�ساحة الÈام������ الدينية 

والثقافي������ة وال�سيا�سية عل������ى �سبيل املثال يف 

ح�س�ش مثل: دني������ا ودين، ندوة للراأي، لقاء 

جيال، حوار مع الكبار، ق†سايا للمناق�سة،  االأ

راأي الدي������ن، ال�رصيعة واحلي������اة. وقد اأكدت 

ح������دا على  خ������Èة ال�سن������وات املا�سية واالأ

�سلوب fiدود  ال�سعي������د الداخلي، اأن هذا االأ

 :Öك من �سب الفاعلية الأ

اإن قوافل الدعوة والتوجيه يف ال�سنوات 

خرية ا�ستهدف������ت ال�سباب وحت�سينه �سد  االأ

flاطر االنõال¥ اإىل داF������رة الفكر املتطرف 

وا÷ماع������ات املت�س������ددة. وعل������ى الرغم من 

أنها  اأهمية ذلك، فاإنه ال يوجد ما يدل على ا

أKراً اإيجابياً، وذلك يف �سوء طبيعة  اأحدK������ت ا

ح†سور ال�سباب للندوات واملحا�رصات، التي 

تن¶مها القوافل، ومدi م�سداقية اأع†ساFها 

أنهم عادة ما يFÈون  ل������دi ال�سباب، خا�سة وا

�ساحة الن¶ام واحلكومة من امل�سكالت كافة، 

والتحدي������ات الت������ي تواجه املجتم������ع العربي 

وامل�سلم، والتي يعاÊ منها ال�سباب بالدرجة 

وىل.  االأ

هداف  اتخ������ذت امل†سامن الفكري������ة واالأ

التي يلقيها اأع†ساء القوافل من اأجل حتقيق 

اأمن فك������ري؛ مبداأ احل†ش عل������ى الف†سيلة، 

ونبذ العنف والتط������رف وهي اأمور م�ستحبة 

مر  ولكن هي حادKة فع������اًل بن ال�سباب، واالأ

يحتاê اإىل مراجعة النف�������ش و�سب§ املعايري 

املجتمعي������ة، التي كانت �سبب������ا يف انت�سارها 
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بدال من التوعية ال�سطحية. وRاد من فقدان 

أ�سلوب احلوار لتاأKريه على ال�سباب نقطتن  ا

وىل؛ انق�س������ام الراأي  هامت������ن: النقط������ة االأ

دب  أق������الم اأ�سح������اب الفكر واالأ بن هجوم ا

ورجال ال�سحافة؛ على ا÷ماعات املتطرفة 

وو�سفه������م با÷ه������ل والتع�س������Ö والتخلف، 

واخلروê عن ال�رصعي������ة والعرف املجتمعي، 

أ�سلوباً  واحتجاجهم داFماً على اتخاذ احلوار ا

أ�سهروا  أنه������م ا للتعامل معه������م. انطالقاً من ا

ال�سالì يف وج������وه اإخوانهم فاأفقدهم اأمنهم 

الفكري واأمانهم املجتمعي. 

خر م������ن رجال الدين  ودعوة البع†ش االآ

قام������ة احل������وارات الثقافي������ة  وال�سيا�س������ة الإ

من الفكري،  وال�سيا�سية والدينية لتحقيق االأ

وذل������ك م������ع ال�سب������اب املتط������رف/ ال�سوي، 

من خالل الندوات واللق������اءات على هام�ش 

معار�ش الكتاب ال�سنوية. مما اأحد خلطاً 

ب������ن اإيجابية القبول و�سلبية الرف†ش، وباتت 

الع������داوة وا�سح������ة بن بع†ش رج������ال الفكر 

دب وبع†ش ا÷ماعات املتطرفة، جعلت  واالأ

 Rالثانية ت�ستخدم لغ������ة االغتيال لبع†ش رمو

الفكر، معلن������ة بطلق������ات الر�سا�ش نحوهم 

 . أيها ال�رصي را

من  وعالê ه������ذه ال¶اه������رة وتوف������ري االأ

الفك������ري؛ يحت������اê اإىل ق������رار جماعي ومن 

أ�سخا�������ش موؤهل������ن، كما يحت������اê يف الوقت  ا

نف�س������ه اإىل التم�سك مبواق������ف م�سبقة Œاه 

مة اأهم  هذه ال¶اه������رة؛ فمراعاة م�سال االأ

فراد. اإن عددا  راء بع†ش االأ من اال�ستجابة الآ

لي�������ش بالقليل م������ن ال�سباب ي�س������ووؤه مواقف 

احلكام، وق������د يعد هذه املواق������ف ا�ستجابة 

مريكي������ة وال�سهيوني������ة. وقد  لل†سغ������وط االأ

أبعد من هذا، فيجعله  Á†سي يف تف�سريه اإىل ا

�سالم ت�ستوجÖ تكفريهم،  ع������داء االإ مواالة الأ

وم������ن Kم اخلروê عليهم ب������كل الو�ساFل التي 

26
Áتلكها. 

ومن و�ساF������ل الوقاي������ة ومعا÷ة Xاهرة 

من الفكري؛  التط������رف الفكري وحتقي������ق االأ

اإعط������اء املواط������ن حريته ومعاملت������ه بالعدل 

وامل�ساواة، واإ�سعاره بكرامت������ه واإن�سانيته. اإن 

من املعلوم اأن ال¶لم واال�ستبداد يولد احلقد 

والتطرف والعنف، واأن التطرف ال ينمو اإال 

جواء. ولهذا ف������اإن احرتام  يف مث������ل ه������ذه االأ

�سب������اب ملقاومة  ن�س������ان من اأهم االأ اآدمية االإ

التطرف. وKمة و�سيل������ة اأخرi وهي fiاورة 

املتطرفن و�سما´ اأقوالهم والرد عليهم. فما 

املانع من القيام من مثل هذه التجربة، التي 

�سالمي  أKبت������ت ‚احها منذ فجر التاريخ االإ ا
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ن. لقد حت������اور اأمري املوؤمنن علي  وحتى االآ

ب������ن اأبي طالÖ مع اخل������وارê، وحتاور معهم 

 .õيõعب������د ا بن عبا�ش، وعمر بن عبد الع

الف  وكانت نتيجة ه������ذه احلوارات رجو´ االآ

آراFهم واندماجهم يف املجتمع مرة  منهم عن ا

 .iاأخر

أ  أ�سوا فهل ه������وؤالء الذين نتح������د عنهم ا

من اخلوارê. فاحل������وار ال يعني التناRل عن 

الثواب������ت، ولكنه يعني تقري������Ö الفوار¥ بن 

املتحاورين، وبكل تاأكيد لن ي†رص، لكنه ينفع 

حيان.  يف كثري من االأ

�سباب  وم������ن م¶اهر الوقاية والع������الê الأ

م������ن الفكري،  التطرف الفك������ري وتوفري االأ

يجÖ اإعادة الن¶������ر يف املن¶ومات الرتبوية، 

ويف املناه������ التعليمي������ة ب�س������ورة متواRن������ة 

�سالمي الذي  وواقعية ومتم�سية مع املنه االإ

 Öنوؤم������ن ب������ه. اإن تنقية املناه م������ن التع�س

للمذهÖ والل������ون اأو ا÷ن�������ش اأمر مطلوب. 

فالعامل العربي تعي�������ش فيه فÄات متباينة يف 

�سالم  مناهجه������ا الفكرية، وكلها تتخذ من االإ

دينا. 

ومن هنا ف������اإن اختفاء التع�سÖ ملا يوؤمن 

خرين اأمر مرفو�ش،  به البع†������ش، واRدراء االآ

ويجÖ اأن ال ت�ساعد املناه الدرا�سية عليه. 

وكذل������ك فاإن عاملنا العرب������ي ي†سم مواطنن 

م������ن غري امل�سلم������ن لهم ح������ق املواطنة، كما 

يعمل فيه كذلك عدد من اأ�سحاب الديانات 

خرi. وهوؤالء قدموا مبعاهدات ومواKيق  االأ

أع������راف دولية، فكل هوؤالء يجÖ اأن يعطوا  وا

حقوقهم كاملة، ويجÖ على املناه الدرا�سية 

فكار ب������ن طالبها. واإذا  اأن توؤ�سل ه������ذه االأ

كان������ت املطالبة باإعادة الن¶������ر يف مناهجنا 

الدرا�سية يف العامل العربي كله، فاإن املطالبة 

أو التاريخ  �سالمية ا ال تعني احلد من املواد االإ

أ�سا�سيات ديننا وينبغي  �سالمي؛ فهذه من ا االإ

على كل طالÖ م�سلم اأن يتعلمها. 

أ�سباب  وكذلك من و�ساFل الوقاية وعالê ا

Xاهرة التطرف ومن اأجل اأمن فكري؛ احلد 

من Xاهرة انت�سار الفقر والبطالة، فهذا اأمر 

همي������ة. فالو�سع االقت�سادي يف  يف غاية االأ

الوطن العربي ي�سم باحلد من هذه ال¶اهرة 

اإىل مدi بعيد، كم������ا اأن الو�سع االقت�سادي 

يف بع†ش الب������الد العربية ي�سم������ باإنهاFها. 

�سلوب االجتماعي االقت�سادي/  ونرi اأن االأ

مثل يف ع������الê ومواجهة  ال�سيا�سي، ه������و االأ

ق†سية التط������رف وحتقيق اأمن فكري، وذلك 

من خ������الل امل�ساريع التنموي������ة االقت�سادية 

واالجتماعية: كالنهو�ش باملناطق الع�سواFية 



ôكa øeCا ≥«≤ هوO الوøe ...á«FÉb اLCل  الô£à± الفكô وا

37 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

حياء الق�سديرية واملهم�سة على اأطراف  واالأ

املدن. 

�سافة اإىل حتقي������ق التواRن ا÷هوي  باالإ

 êواملحلي ب������ن املحاف¶ات والواليات، وعال

م�سكلة البطالة ب�سورة فعالة، وRيادة فر�ش 

‰اFية  العمل واال�ستثمار. تهدف ال�سيا�سة االإ

أ�سا�سي  التي تعتمدها الدول اإىل اإحدا تغري ا

وجوهري يف البنية االجتماعية واالقت�سادية 

من  والثقافي������ة، لي�سع������ر اأفراد املجتم������ع باالأ

الفك������ري واال�ستق������رار والر�س������ا. م������ن اأجل 

م�ستوi الفرد واالرتقاء به اإىل املكان الالFق 

به، مبا يحق������ق �سع������وره بالطماأنينة، ويكفل 

مواجهته للتحدي������ات املعا�رصة، مبا “يõ به 

من اإمكاني������ة وطاقة فكرية ونف�سية للو�سول 

اإىل طموحه امل�رصو´. م������ن اأجل حتقيق اأمن 

فكري وfiارب������ة التحلل االأخالقي والتفكك 

27  
�رصي. االأ

وهن������اك ق†سايا اأخرi يج������Ö االلتفات 

اإليه������ا ل†سمان اأمن فك������ري، وذلك بان�سغال 

ال�سب������اب يف ق†سايا مفي������دة، والق†ساء على 

ندية  اأوقات الفرا عنده������م. ولعل وجود االأ

ال�سيفية   õ������واملراك والريا�سي������ة  الثقافي������ة 

حتد من وج������ود الفرا عن������د ال�سباب. كما 

اأن امل�ساج������د يجÖ اأن يت������اì لها القيام بدور 

أ�سباب  بارR يف ه������ذا ال�سبيل يف الوقاية من ا

م������ن الفكري، عن طريق  التطرف وتوفري االأ

�سالمي والتفقه يف كتاب  الوعي والتثقيف االإ

ا ويف �سن������ة ر�سوله، بعيداً ع������ن التعنيف 

والغلطة، والدع������وة اإىل �سبيل ا باحلكمة 

واملوع¶������ة وبالتي هي اأح�س������ن. وكذا القيام 

باأن�سط������ة مفي������دة ومتنوعة ت�سغ������ل ال�سباب 

وتعطيهم �سع������وراً، باأنهم Áار�سون هواياتهم 

أ�سياء نافعة.  ويفرغون طاقتهم يف ا

هذا وقد ترتÖ عل������ى اإ�سكالية التطرف 

أRم������ة الفك������ر امل�سلم  الفك������ري، اأن Xه������رت ا

والعق������ل امل�سلم واملنه امل�سلم جلية وا�سحة، 

أRم������ة الفكر يف  بتقدم الõم������ان وا�ستفحال ا

جيال وتبدل التحديات حتى  مة، وتطور االأ االأ

غ������دت الهوة بن املث������ال والواقع ال تخطÄها 

‚اRات  العن، واأ�سبحت الغايات اأماÊ، واالإ

والقدرات تاريخ������ا وذكري������ات. واأ�سب من 

الوا�س������ اإفال�ش املجتم������ع واإفال�ش قياداته 

مة يف قب†سة اأعداFها، كما اأ�سب  ب�سقوط االأ

م������ن الوا�س اإفال�ش قيادته الفكرية، حتى مل 

تع������د قادرة على Rمام املبادرة وŒديد طاقة 

مة احل†سارية ملواجه������ة الهجمة الثقافية  االأ

واحل†سارية الوافدة الدخيلة، واأ�سب لõاماً 

معرف������ة امل�سار التاريخي ال������ذي انتهت اإليه 
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م������ة وقيادتها اإىل مواقفه������ا املختلفة التي 
االأ
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تقف فيها.

Rمة العق������ل امل�سلم التي  وهك������ذا تباعاً الأ

أRم������ة الفك������ر، فطورت  ابتل������ي به������ا نتيجة ا

�سول واملناه اخلا�س������ة بالن�سو�ش، اأما  االأ

حوال والوقاFع  �سول واملناه اخلا�سة باالأ االأ

والطباFع فاإنها اأهملت، واأهملت معها حقول 

العلم واملعرفة املتعلقة بها. ولذا مل تن�ساأ علوم 

املجتم������ع باملعنى ال�سحي������ وباملدi املمكن 

�س������الم. وهك������ذا مل ين�ساأ علم  ملنطلق������ات االإ

�سيا�س������ة اإ�سالمية، وال عل������م تربية اإ�سالمية، 

وال عل������م اقت�ساد اإ�سالم������ي، وال علم اإعالم 

اإ�سالمي، وال عل������م اإدارة اإ�سالمية، كل ذلك 

باملعن������ى الكامل وال�سحي من حيث املنطلق 

مر لغري اأهله، ويف غياب  والغاية. وت������رك االأ

العلوم املنهجية اأ�سح������ت ال�ساحة للحركات 

الدينية وا÷ماع������ات فارغة، فاأخذت حتلل 

وحت������رم وتفت������ي النا�ش بغري عل������م، وترŒل 

وتتاأمل وتلقي الن¶رات واخلطرات التلقاFية 

أك  ة دون تخطي������§ وال منه������ يف ا املبع������

29
املجاالت وامليادين ال�سابقة. 

اإن م�سكلة تطرف الفكر نتجت يف بع†ش 

أRم������ة العقل امل�سلم املعا�رص،  م¶اهرها عن ا

�سالمية  يف عجõه ع������ن حتقيق الغاي������ات االإ

النبيلة وŒ�سيد املب������اد والقيم، وهي اأRمة 

فكرية يف لبها ومنطلقها، وهي اأRمة املنهجية 

العلمي������ة التي تفتقدها يف مي������دان الدرا�سة 

االجتماعية وعالقته������ا يف العقيدة والرتبية 

ن الدرا�سة العلمية درا�سة من¶مة  ال�سليمة، الأ

تنطلق من فق������ه الواقع والطباFع والفطرات 

لهية الكونية اإىل الغايات واملباد والقيم  االإ

أنها تن†سب§ بنتاê الواقع حتقيق  الربانية، وا

K������ار املطلوبة من مقا�سد ال�رصيعة والدين  االآ

�س������الم، وال تت�سرت كما يحد اليوم  وروì االإ

م������اÊ والدعاوي  لفا واالأ كث������ريا خل������ف االأ

والذكريات. 

 ΩÓ°Sh ..…ôµa øeCG ≥«≤– πLCG øe

 ™ªàéŸG ‘ ΩÉY

يتنام������ى يف اإدراك العق������الء واحلكم������اء 

من  مة �������رصورة حتقيق االأ واملتنوري������ن يف االأ

الفك������ري، واإعادة التاأكي������د واالعتبار ملفهوم 

، و�������رصورة اأن يكون ه������ذا املفهوم  الت�سام������

حا�������رصاً ومتجلي������اً يف اجتماعن������ا وKقافتنا. 

فمفه������وم الت�سام������ عل������ى قيمت������ه واأهميته 

خالقي������ة والعقلية والفكري������ة، يكاد يكون  االأ

30
غاFباً، اأو يف حالة تراجع وانح�سار. 

ن  واحلاجة اإىل الت�سام �رصورة الRبة؛ الأ

ن الب�رص لي�سوا  اخلط������اأ من طبيعة الب�رص، والأ
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منõهن عن اخلط������اأ. ومع وجود االختالف 

نحتاê اإىل الت�سام لكي ال يتحول االختالف 

حقاد  اإىل تباعد بن النفو�ش، ولكي ال يõر´ االأ

بن النا�ش، ولك������ي ال يولد النõاعات بينهم. 

بل من اأجل اأن يك������ون االختالف رحمة بن 

النا�ش، وليثري فيه������م دفاFن العقول وي†سفي 

عليهم متعة العي�ش واحلي������اة. واحلاجة اإىل 

Xهار ن������واR´ اخلري، وكبت  الت�سام ه������ي الإ

 ìال�رص يف النفو�ش. فالت�سام هو من رو ´Rنوا

ن�سانية  ديننا ال�سم ومن Œليات النõعة االإ

اخلالق������ة، تلك النõع������ة املنبعثة من الفطرة 

ال�سفافة النقية. واحلاجة اإىل الت�سام لكي 

ال يك������ون التع�سÖ بدياًل، ولكي ال يكون قمع 

الراأي وهيمنة ال������راأي الواحد ممكناً، ولكي 
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اليكون التطرف �سبياًل.

والقاعدة الذهبية اأن التع�سÖ ال يواجه 

، والكراهي������ة  بالتع�س������Ö واإ‰������ا بالت�سام������

. والينبغي  التواجه بالكراهية واإ‰ا بالت�سام

اأن يفه������م الت�سام������ ه������و موق������ف ال†سعيف 

أو ين������م ع������ن �سعف، وال ه������و موقف الرتدد  ا

واال�سط������راب والالح�سم. اإ‰������ا هو املوقف 

Áان  الذي ي¶هر قوة ال†سم������ري و�سفافية االإ

ن�سانية، وع¶مة  خوية واالإ و�سفافية النõعة االأ

خالقي������ة واملثل العليا  ريحية وال������روì االأ االأ

وق������وة التفكري والتنوير. يك������ون للت�سام كل 

ه������ذه القوة والفاعلية والتجلي، حينما يكون 

ن  ، الأ هناك ت†سامن وfiبة من اأجل الت�سام

احلكمة تتغلÖ على التع�سÖ، والت�سام هو 

احلكم������ة واملنطق الذي يتغل������Ö على التهور 
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من الفكري.  وعلى التكفري وحتقيق االأ

لقد برR عل������ى ال�ساحة موق������ف معتدل 

ملعا÷������ة Xاه������رة التط������رف الفك������ري من 

أم������ن فكري؛ حيث يق������وم هذا املوقف  اأجل ا

أ�سلوب������اً للعمل ال�سيا�سي،  على اإدانة العنف ا

منية العنيفة بن ال�سلطة  ورف†ش املعارك االأ

رهاب  االإ املعار�س������ن، ورف†ش  واملتطرفن/ 

أ�سكاله، كما يقوم اأي†ساً على الدعوة اإىل  بكل ا

تعõيõ امل�سار الدÁقراط������ي؛ باعتباره احلل 

احلا�س������م يف النهاية لهذه الفتنة امل�ستعرة يف 

�سهام يف بلورة اŒاه  ديارنا. ويدع������و اإىل االإ

�سالمية  فكري معتدل، يجمع ب������ن الروì االإ

وروì الت�سام������ ونب������ذ العن������ف والتط������رف 

مة كموقف  الفك������ري، ويدعو اإىل وح������دة االأ

�س�ش ا÷امعة التي تقوم  فكري يركõ على االأ

مة. عليها االأ

اإنه �سم������ام اأمن يق������اوم اخلطاب الذي 

أ�سا�ش  يق�سم املجتمع اإىل ملل وطواFف؛ على ا

تناق†سات واأهواء واأغرا�ش RاFلة، وتطلعات 

فÄوية �سيقة وغناFم تافهة. 
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ويدعو اإىل موقف فكري مقت†ساه حتقيق 

أبناء الوطن  أم������ن فكري، ي�سيع ويدور ب������ن ا ا

الواح������د، وبن اإخوة ال يق������دì اأحد منهم يف 

خر، وال ي�ساوم على اأمنه  وطنية واإ�سالمية االآ

مة  وحريت������ه وكرامته، وال عل������ى م�سلحة االأ

ا÷امعة. وموقف فكري واقعي؛ مقت†ساه اأن 

�سالì ا÷وه������ري ال�سامل لو�سعنا، مهمة  االإ

‚اRها وقتا طوياًل و�سÈاً جمياًل.  تتطلÖ الإ

�سالحي������ن والدعاة  ولذلك ف������اإن عل������ى االإ

واملربن واملفكرين جميعاً؛ اأن يدعو ويقبلوا 

مبنه الت������درê يف التغي������ري والتنوير، بعيداً 

عن خطابات التنف������ري والكراهية والتعنيف 

والتكفري. واأول م¶اهر هذا التطوير لواقعنا 

الراه������ن؛ القبول باإ�سالح������ات مرحلية يتلو 

بع†سه������ا بع†سا، وه������و ما ن�سمي������ه بالتوافق 

وامل�سارك������ة، ال الن������õا´ واملغالب������ة. مثل هذا 

النه �سي�سم ببن������اء ج�سور التفاهم والثقة 

طراف، و�سيعط������ي للجميع  بن flتل������ف االأ

م������ة والعباد دون  دوراً يف خدم������ة البالد واالأ

ق�ساء  أو االإ حاج������ة اإىل التطرف والتقات������ل، ا

33
خر. وتهمي�ش االآ

من الفكري  م������ن اأوىل �رصوط حتق������ق االأ

املجتم������ع امل�سلم ال�سلي������م املكتف������ي معي�سياً 

واقت�سادي������اً والنام������ي Kقافي������اً، واأن يتوافر 

التما�س������ك بن اأفراده، في�سعر كل منهم بحق 

املواطن������ة، واأن ي�سع������ر بانتماF������ه اإىل وطنه 

وجمتمع������ه انتم������اء وKيقاً وعقاFدي������اً، بحيث 

يوؤلف معه وحدة ع†سوية حية، تتفاعل معه 

فتحي������ا بحياته وتنمو بنم������وه وتتبلور بتبلور 

مقوماته. 

خوة ا÷امعة،  لف������ة واالأ ولكي تتحقق االأ

أف������راد هذا املجتمع امل�سلم  يجÖ اأن يتوافق ا

على اأفكار ومباد �سلوكية واأخالقية واحدة، 

ت†سم������ن التنا�س������Ö والتق������ارب يف املواق������ف 

ف������كار واملباد  والتطلع������ات. واأن ه������ذه االأ

أو مغلق������ة اأو متع�سبة؛ فهي  لي�س������ت جامدة ا

أ  داFمة النمو والتطور والتغري، تتاأKر مبا يطرا

عل������ى املجتمع امل�سلم يف خ†س������م املجتمعات 

الب�رصية؛ م������ن مفاهيم جدي������دة ومتطلبات 

م�ستحدK������ة، تفر�سها امل�ستج������دات الطارFة 

فتتكي������ف معها ان�سجاما م������ع اأ‰اط احلياة 

التي تفر�سها مع احلفا على القيم الثابتة 

كالعقيدة والهوية. وهنا تبدو اأهمية �سالبة 

تلك املباد وتر�سخها يف املجتمع، كما تبدو 

اأهمية املرونة والي�رص، التي يجÖ اأن تت�سف 

أو تباعد بن  بها بحيث ال يح������د انف�سام ا

�سا�سية وبن ما يتطلبه الع�رص؛  تلك املباد االأ

ف������ال تõمت وال حتجر وال ت�سدد وال تطرف، 
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كما ال انفالت من عقال ال�سلوكية االأخالقية 

�سالمي������ة؛ حلماية البن������اء االجتماعي من  االإ

م������ن الفك������ري اليتحقق بن  التف������كك. فاالأ

أف������راده، اإال على اأر�سية Kابتة و�سلبة مكونة  ا

34
 . من تلك املباد

 Öسا�سية التي يج� اإن اأح������د ال�������رصوط االأ

من الفكري؛ هو تعاطف  توفرها لتحقيق االأ

م������ة الواحدة م������ع بع†سهم البع†ش.  أبناء االأ ا

خ������وة واملحبة  فبقدر م������ا ت�سد العاطفة واالأ

بينهم، بقدر ما تكون الرابطة العقيدية بينهم 

اأقوi. ومتى وجدت هذه الرابطة فاإنها ت�سكل 

أو  �سداً منيعاً يح������ول دون اأي تطرف فكري ا

ن ال�سعور بالعاطفة واملحبة  عنف اأو عداوة، الأ

خوة يولد حتم������ا ال�سعور باال�ستقامة يف  واالأ

 Öام مبوجõااللت Öح�سا�ش بواج التعامل واالإ

ن الكراهية  �رصار بالغري. الأ ع������ام هو عدم االإ

من الفكري.  والتطرف، هو خر¥ لل�سعور باالأ

من  ولذا فاإن الوقاية من التطرف وحتقيق االأ

الفك������ري، يفرت�������ش تعõيõ ال�سع������ور باملحبة 

خ������وة والرحمة واال�ستقام������ة نحو الغري.  واالأ

من الفكري يتحقق عند احتواء  ولذا فاإن االأ

ال�سل������وك االنح������رايف و�سل������وك املتطرف يف 

اأ�سيق نطا¥ ممكن. وعليه يجÖ تنمية Kقافة 

مة الواحدة،  أف������راد االأ وتقالي������د املحبة بن ا

35  
جيال الالحقة. وتوريثها لالأ

اإذا كّنا قد اأكدنا على وجوب توفر املباد 

 õFخالقي������ة ال�سليم������ة؛ كركا ال�سلوكي������ة واالأ

�رصوري������ة والRمة لقي������ام اأمن فك������ري Kابت 

أننا ŒاوRنا اأهمية  وم�ستقر، فهذا اليعن������ي ا

�سا�سية  املباد الديني������ة كاإحدi املقومات االأ

أك������ املجتمعات  من الفك������ري. ومبا اأن ا لالأ

�سالمية ت†سم اأك من ديانة واحدة، فكان  االإ

�سالمية  ال ب������د اأن يتوجه اأفراد الديان������ة االإ

نحو تنمية ال�سع������ور بالتعاطف والتقارب مع 

خرi على  أو املذاهÖ االأ خرi، ا الديانات االأ

م�ستوi الديانة الواح������دة، بحيث تبتعد عن 

التõمت والتع�سÖ والتنافر، وامل�سا�ش بعقيدة 

أو تهجريه وتكفريه  خ������ر، ا وديانة ومذهÖ االآ

وتفج������ريه وترهيب������ه والبع������د ع������ن ال�سعور 

بالريبة. فالتع�سÖ والتطرف الديني كالثاFر 

عمى تع�سف فيه الكراهية، فيبط�ش دون  االأ

36
هوادة. 

أ�سا�سي يف  أم������ر ا فاال�ستق������رار ال�سيا�سي ا

حفß املجتمع امل�سلم من ال�رصا´ العقاFدي 

والفكري والتمذه������Ö والت�رصذم، الذي يهدد 

م������ة. واال�ستقرار ال�سيا�س������ي الذي يحقق  االأ

م������ن الفكري، ال يتم اإال اإذا اأدرك املواطن  االأ

امل�سلم ما هو مطلوب منه من موؤاRرة وجهد 

وواجÖ يف �سبيل حتقيقه، كما ال يتم اإال اإذا 
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اأدركت اأجهõة احلك������م اأن لوجودها مÈرات 

أنها علي������ه التõامات نحو املواطنن  واأدوار وا

37
وجدت للوفاء بها.

 iمن الفكري اأمنا على م�ستو يفرت�ش االأ

احلياة، بحيث يعي�ش املواطن امل�سلم يف بيÄة 

طبيعية يتمتع فيها بكافة ال†سمانات ال�سحية 

احلاف¶������ة حلياته. وهذا ال يتوفر اإال بتوفري 

من������ا طبيعي �سليم وبيÄ������ة طبيعية fiفوXة 

ن  ، واإقامة و�سكن �سحي و�سليم. الأ من التلو

أك������ املتطرفن فكرياً،  أKبتت اأن ا حدا ا االأ

ياأتون من اأحياء هام�سي������ة و�سعبية ال تتوفر 

فيها اأدنى عنا�رص و�رصوط احلياة. 

م������ن احلياتي اإذاً يف تط������ور م�ستمر  فاالأ

م������ع حت�س������ن البيÄ������ة ال�سحي������ة وال�سكنية، 

مرا�������ش واأعمال الوقاية  وال�سيطرة على االأ

والرعاي������ة ال�سحية التي تق������وم بها الدولة. 

فال�سح������ة ا÷�سدية حتقق ال�سحة العقلية، 

من الفكري وتقي  وال�سحة العقلية حتقق االأ

املجتمع امل�سلم من flاطر التطرف والت�سدد 

38
والعنف. 

اإن م������ن املتف������ق عليه ب������ن كل من تناول 

أ�سباباً  Xاهرة التطرف الفك������ري؛ اأن هناك ا

أ�سباب  متنوعة النت�سار هذه ال¶اهرة منها: ا

و�سيا�سية،  وKقافية،  واجتماعية،  اقت�سادية، 

أ�سباب اأخرi. ومن  ودينية، وقد تكون هناك ا

�سباب الداعية لوج������ود التطرف الفكري  االأ

يف املجتمع: الفق������ر والبطالة، و�سوء العدالة 

التوRيعية، و�سيو´ الف�ساد والر�سوة. فالفقري 

ال������ذي ال يجد �سيÄاً ق������د يتطرف خا�سة اإذا 

�سع������ر باأنه م¶لوم من جمتمع������ه اأو حكومته، 

واأن الفق������ر الذي يعي�س������ه م�سطنع؛ كان من 

39
املمكن ŒاوRه من ال�سلطات احلاكمة. 

من  �سالحي وحتقي������ق االأ اإن العم������ل االإ

الفكري؛ عم������ل �سامل يتعلق بالفكر والرتبية 

خ������ال¥، اأي ب�سناعة  والعل������وم واملعارف واالأ

�رصوط احل†س������ارة والنه†س������ة. والدعوة اإىل 

حتم������ل امل�سÄولي������ة التاريخي������ة للم�سل������م يف 

العامل املعا�������رص، واإىل �سجاعة و�رصف القبول 

بالتن������و´ والتع������دد وتعõي������õ وح������دة ال�سف 

�سالم������ي، خلو�������ش معاركن������ا  الوطن������ي واالإ

احلقيقية ال�رصيفة: معارك النه†سة والتنمية 

مة  واال�ستقالل ال�سامل، وا�سرتداد حقو¥ االأ

�سه������ام يف اإر�ساء �سالم عاملي  املغت�سبة، واالإ

أن������وار و�سماحة وعدالة  �رصا¥ با حقيقي، واالإ

�س������الم الع¶يمة عل������ى العاملن. هذه هي  االإ

 Öاملع������ارك احلقيقية ال�رصيف������ة، فيها يتوج

ا÷هاد وحتل������و من اأجلها ال�سه������ادة، لنكون 

ن�سانية قاطبة. �سهداء على النا�ش وعلى االإ
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كد ح†سورها الثقايف والعلمي الفاعل على وكد ح†سورها الثقايف والعلمي الفاعل على وؤكد ح†سورها الثقايف والعلمي الفاعل على  ون تون ت تطاعت اللغة العربية ستطاعت اللغة العربية ستطاعت اللغة العربية اأ سا�سا�

تفادة م������ن تقانات العلم وستفادة م������ن تقانات العلم وستفادة م������ن تقانات العلم واآالته املتطورة، من  سور، وقدرتها على اال�سور، وقدرتها على اال� ور، وقدرتها على اال�سور، وقدرتها على اال�س سم������ر الع�سم������ر الع�

اهد على ذلك ساهد على ذلك ساهد على ذلك  سىل الطباع������ة الرقمية، وخري �سىل الطباع������ة الرقمية، وخري � لواì واحلروف، اإ الطباع������ة باالأ

بحت اللغة العربية جõءاسبحت اللغة العربية جõءاسبحت اللغة العربية جõءاً من براجمه واأن¶مته، وقدم لها  س�س� ������وب، وقد س������وب، وقد س������وب، وقد اأ ساحلا�ساحلا�

 ، آليات طباعة �رصيعة ومتطورة كماً ونوعاً، تخدم الكاتÖ والقار ������وب س������وب س������وب ا ساحلا�ساحلا�

هد على ذلك الكتÖ الرقمية سهد على ذلك الكتÖ الرقمية سهد على ذلك الكتÖ الرقمية  ساعد املتعلم املبتد واملثق������ف املخت�ش، وت�ساعد املتعلم املبتد واملثق������ف املخت�ش، وت� اعد املتعلم املبتد واملثق������ف املخت�ش، وت�ساعد املتعلم املبتد واملثق������ف املخت�ش، وت�س سوت�سوت�

…Qƒد �سbاfو ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….
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التي اأ�سبحت تناف�������ش الكتÖ الورقية، على 

مية يف الوطن العربي،  ار االسار االسار االأ سالرغ������م من انت�سالرغ������م من انت�

ار سار سار  سبتها، وعلى الرغم من قلة انت�سبتها، وعلى الرغم من قلة انت� بتها، وعلى الرغم من قلة انت�سبتها، وعلى الرغم من قلة انت�س سواRدياد ن�سواRدياد ن�

بكة، مما سبكة، مما سبكة، مما  سعف خدم������ات ال�سعف خدم������ات ال� عف خدم������ات ال�سعف خدم������ات ال�س س������وب و�س������وب و� ������وب و�س������وب و�س ساحلا�ساحلا�

يعني اأن نخبة متميõة من املثقفن هي التي 

بكة، ولكن مثل سبكة، ولكن مثل سبكة، ولكن مثل  س������وب وال�س������وب وال� ������وب وال�س������وب وال�س ستتعام������ل مع احلا�ستتعام������ل مع احلا�

ع سع سع  س��ري باطراد وتو�س��ري باطراد وتو� ��ري باطراد وتو����ري باطراد وتو�� �������� ���س���س سهذا التعامل ما يõال ي�سهذا التعامل ما يõال ي�

وف سوف سوف  سيه روì الع�رص، و�سيه روì الع�رص، و� يه روì الع�رص، و�سيه روì الع�رص، و�س سوتطور، وهو ما تقت†سوتطور، وهو ما تقت†

نوات القليلة القادمة قفõات نوعية سنوات القليلة القادمة قفõات نوعية سنوات القليلة القادمة قفõات نوعية  سهد ال�سهد ال� هد ال�سهد ال�س ست�ست�

ريغريغري متوقعة يف التعامل مع الكتاب الرقمي. 

كالت سكالت سكالت  سن هن������اك م�سن هن������اك م� أ ������ك فيه س������ك فيه س������ك فيه ا س �س � ومما ال

وب سوب سوب  سخا�سة باللغ������ة العربية، تتعل������ق باحلا�سخا�سة باللغ������ة العربية، تتعل������ق باحلا�

ها،  والكت������اب الرقم������ي، وق������د ” ح������ل اأك

إهمه������ا الت�سحي االإهمه������ا الت�سحي االمالF������ي، ولكن  أ ولع������ل ا

كالت تقنية ما تõال قاFمة، ولكن سكالت تقنية ما تõال قاFمة، ولكن سكالت تقنية ما تõال قاFمة، ولكن  سهناك م�سهناك م�

اع������د على حلها، ساع������د على حلها، ساع������د على حلها،  سوف ي�سوف ي� وف ي�سوف ي�س سالتط������ور العلمي �سالتط������ور العلمي �

تكمال ستكمال ستكمال  س������كل، وا�س������كل، وا� ������كل، وا�س������كل، وا�س سب§ الفوري بال�سب§ الفوري بال� ب§ الفوري بال�سب§ الفوري بال�س سمنه������ا ال†سمنه������ا ال†

أو KالKة،  آلياً بعد كتابة حرفن منها ا الكلمة ا

شىل ن�شىل ن�ش مو´ سمو´ سمو´ اإ س م�س م� شوالتحويل الفوري من ن�شوالتحويل الفوري من ن�ش

 iكالت سكالت سكالت اأخر س�سعÖ منها م�س�سعÖ منها م� مكتوب، ولعّل االأ

ش������وف يعر�ش������وف يعر�ش لها  ������وف يعر�س������وف يعر�س ساجتماعي������ة واقت�سادية، �ساجتماعي������ة واقت�سادية، �

البحث. 

»ªbôdG ÜÉàµdG á«ªgCG

يعد الكتاب الرقمي K������ورة علمية Áكن 

اأن تغ������ري م�س������ار التاريخ يف الق������رن احلادي 

والع�رصين، اأك مما غ������ريه اخرتا´ املطبعة، 

 Êلك������رتو االإ اإذ اأ�سب������ الكت������اب الرقم������ي  

E.Book يف متن������اول الي������د، �سهل الن�رص، 
�سه������ل التوRي������ع واحل�س������ول علي������ه، �سه������ل 

القراءة واالطال´، وم������ا الكتاب الرقمي يف 

الواق������ع اإال مادة علمية؛ م������ن حروف و�سور 

وتقاري������ر واإح�ساءات، fiفوX������ة يف نو´ ما 

أنوا´ كث������رية من امللف������ات، وÁكن بعد  م������ن ا

ذلك احل�س������ول على هذا الكت������اب الرقمي 

من موقع ع������È ال�سبكة العاملية، وKمة مواقع 

ال تتي تنõيل الكت������اب الرقمي عÈ ال�سبكة 

 iم������ة مواقع اأخرKاإال مقاب������ل مبل معن، و

كثرية ت�سم بتحميل مÄ������ات الكتÖ الرقمية 

من غري مقابل، وهناك بعد ذلك كتÖ رقمية 

 ßرية، جيدة احلفõة على اأقرا�ش ليXفوfi

والتخõي������ن، وÁكن قراءة الكت������اب الرقمي 

عليه������ا يف اأي وقت، وي�سب������ ملكاً للجميع، 

اأي اإن الكتاب الرقم������ي يحقق التوا�سل بن 

فراد وال�سعوب، وي�ساعد على تبادل العلوم  االأ

واملعارف والتجارب واخلÈات، بتكاليف اأقل، 

وبغياب كبري للرقاب������ة وال�سلطة، ومبمار�سة 

أبعادها، مما  أ�سكاله������ا وا كب������رية للحرية بكل ا

 Èيتي اإمكانية املطالعة والتثقيف والبحث ع
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.õالقارات من غري حدود وال حواج

و�س������وف ت¶ه������ر نتاF������ اإيجابي������ة خالل 

ال�سن������وات القادمة، ف�س������وف يتفجر كم كبري 

من املعلومات واحلقاF������ق، وت�سب مع¶مها 

أي������دي النا�ش وحت������ت اأن¶ارهم يف اأي  ب������ن ا

وقت �س������اوؤوا، لي�ستثمروها وي�ستفيدوا منها، 

، وهو ما �سيقود اإىل  وين�سÄ������وا عليها البحو

فكار،  فراد، والتالق بن االأ التالقي بن االأ

وي�ستطي������ع املرء وه������و قاعد يف بيت������ه اأمام 

احلا�س������وب اأن يعرف كل �س������يء واأن يرi كل 

�سيء واأن يعÈ عن كل ما يريد. 

ويختل������ف الكت������اب الرقم������ي يف ميõاته 

وخ�ساF�س������ه عن الكت������اب الورقي يف نقاط 

كثرية، اأهمها: 

1- احل�س������ول على الكتاب من غري Kمن 

أو بثمن Rهيد جداً.  ا

2- �سهولة قراءة الكتاب على احلا�سوب، 

اإذ Áك������ن، يف كثري من احلاالت، تغيري حجم 

�ساءة، مبا  احل������رف، والتحكم يف درج������ة االإ

 . يري القار

3- اإمكاني������ة ن�س������خ ب†سع������ة اأ�سطر من 

الكت������اب، اأو �سفحة، ول�سقها يف ملف اآخر، 

ال�ستعماله������ا �ساهداً اأو مقبو�س������اً، واإن كانت 

نوا´ من امللفات ال تتي ذلك. بع†ش االأ

4- طباع������ة عدد من �سفح������ات الكتاب 

عل������ى ور¥، اأو طباعة الكتاب كله، واإن كانت 

بع†ش الكتÖ الرقمية ال ت�سم بذلك.   

5- الو�س������ول اإىل الفك������رة املطلوب������ة يف 

أداة »البحث« وبو�ساطة  الكتاب، با�ستعم������ال ا

كلمة واحدة، للوقوف على املوا�سع املطلوبة 

من الكتاب. 

6- اال�ستغناء عن ق������راءة الكتاب كاماًل، 

وتوفري الوقت وا÷هد. 

7- حفß مالين الكتÖ يف حيfi õدود 

قرا�ش  أو االأ قرا�������ش الليõري������ة ا ج������داً يف االأ

Hard املدجمة داخل احلا�سوب  ال�سلب������ة 

قرا�ش املحمولة امل�ستقلة عنه. أو االأ ا

8- اال�ستغن������اء عن املكتب������ات والرفوف 

ماكن.  واخلõاFن وتوفري االأ

9- حم������ل مالي������ن الكت������Ö يف ال�سف������ر 

والرحالت واالنتقال بها من مكان اإىل مكان 

بي�رص، مم������ا يعني توافر الكتاب يف اأي مكان 

 Èم������ان، وتبادل الكت������اب بن القارات عR أو ا

ال�سبكة العاملية.

والتوKيق،  والتاأليف  القراءة  �رصعة   -10

وحتقيق Kورة علمية ومعرفية.

ومن املمك������ن ر�سد اŒاه������ن اKنن يف 

ول هو اإعادة  الكت������اب الرقمي، االŒ������اه االأ
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الورقية املطبوعة،   Öالكت برجمة 

واإدخالها يف احلا�سوب، وحتويلها 

اإىل كت������Ö رقمي������ة، وو�سعه������ا يف 

أو ن�سخها على اأقرا�ش  ال�سبك������ة، ا

هو   Êالث������ا واالŒ������اه  ليõري������ة، 

احلا�سوب  عل������ى   Ö������كت تاألي������ف 

مبا�������رصة، وتخõينه������ا يف ال�سبكة 

العاملي������ة، من دون امل������رور بحالة 

الطباعة الورقي������ة، و�سوف Áيل 

 Öأك الكّتاب يف امل�ستقبل القري ا

اإىل اال�ستغناء عن الن�رص الورقي، 

الرقمي، بو�سع  بالن�رص  واالكتفاء 

وه������م  ال�سبك������ة،  يف  موؤلفاته������م 

ي�ستغن������ون بذلك ع������ن م�سكالت 

الن�رص الورقي املعروفة، مبا فيها من تكاليف، 

و�سوء توRيع، و�سعف انت�سار، و�سوء املردود، 

وا�ستغ������الل اأ�سحاب دور الن�������رص، و�سيحقق 

الن�������رص الرقم������ي للكاتÖ �سع������ة االنت�سار يف 

العامل كله، و�رصعة التوا�سل، وحتقيق التاأKري 

املبا�رص، ولكن �س������وف يخ�رص املوؤلف يف هذه 

احلالة التعوي†ش املادي، ولكن باإمكانه و�سع 

كتابه الرقمي يف موقع لبيع الكتÖ الرقمية، 

ويجن������ي تعوي†ساً مادياً، وقد يُ¶ّن اأن الكتاب 

�سيتعر�ش يف مث������ل هذه احلالة اإىل ال�رصقة، 

أو النقل واالقتبا�ش من غري اإ�سارة وال توKيق،  ا

ولكن هذه امل�سكلة قاFمة يف الكتاب الورقي 

نف�س������ه، وÁكن معا÷تها يف الكتاب الرقمي 

ن������وا´ من امللف������ات امل�سورة  اإذ اإن بع†������ش االأ

الثابت������ة ت�سم������ بالقراءة، ولكنه������ا ال ت�سم 

أو الن�سخ.    باالقتبا�ش ا

وكث������رية ه������ي الكت������Ö العربي������ة التي ” 

حتويلها م������ن كتÖ ورقي������ة اإىل كتÖ رقمية، 

ويف مقدمته������ا كتÖ ال������رتا العربي، وت†سم 

كتÖ التف�سري واحلديث وعلوم الدين والفقه 

وال�رصيعة، واملعاجم واللغات ودواوين ال�سعر 
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دب والنقد، وكت������Ö التاريخ، وKمة  وكت������Ö االأ

لوف  اأقرا�ش ليõري������ة كثرية، ي†سم بع†سها االأ

من امل�سنف������ات، من مثل املكتب������ة ال�ساملة، 

ومو�سوع������ة  العرب������ي،  ال�سع������ر  ومو�سوع������ة 

، ومعجم املعاجم، ومكتبة  احلديث، واملحّد

أربع������ة وKالKن قر�ساً  �سكندرية وتقع يف ا االإ

ليõرياً من نو´ DVD، وغريها كثري.

اإ�ساف������ة اإىل ما حتفل به املواقع الرقمية 

من مالين الكت������Ö، يف �ستى اأ�سناف العلوم 

أ�سكال الثقافة، من الطهو يف املطبخ و�سنع  وا

 ìاملفتو Öاملعجن������ات اإىل اإجراء عمليات القل

و�سن������ع القنابل املوقوتة، وم������ن تربية النحل 

والطيور اإىل بناء املناRل وال�سفن والقال´. 

ويالحß على هذه الكتÖ ما يلي:

ها بن¶������ام pdf، مما  1- مل يخ������õّن اأك

يجعل من ال�سهل التغيري فيها والتحوير. 

مالء وال†سب§  خطاء يف االإ 2- حافلة باالأ

بال�سكل. 

3- ال تعتمد يف الÈجمة على كتfi Öققة 

حتقيقاً علمياً.

أرق������ام ال�سفحات يف اأغلبها ال تتفق  4- ا

واأرقام ال�سفح������ات يف الكتÖ املطبوعة، وال 

�سيما الطبعات املعتمدة علمياً. 

5- ال Áكن االعتم������اد عليها يف البحث 

ن مع¶مها غري موKق. العلمي الأ

قرا�ش غري موKو¥، اإذ اإن  6- اإ�س������دار االأ

قرا�ش لي�ست اأ�سلية، وهي من�سوخة  أك االأ ا

ن�سخاً غري �رصعي وال ن¶امي. 

7- غي������اب حق������و¥ الÈجم������ة والطب������ع 

والن�سخ. 

أو املرتجمة يف  8- ندرة الكت������Ö العربية ا

جمال العلوم احلديثة. 

وباملقابل Kمة كتÖ رقمية õflنة ب�سيغة 

pdf  فيحافß الكتاب على ال�سفحة ورقمها، 
ويحول دون التغيري والتحوير، وي�ساعد على 

�س������ارة على �سبيل  التوKي������ق، وم������ن املمكن االإ

املثال اإىل كت������Ö �سل�سلة عامل املعرفة الكويتية 

 pdf نة ب�سيغةõflفهي مطبوعة ورقي������اً، و

على اأقرا�ش ليõرية. 

ولك������ن على الرغم م������ن كل ما تقدم فاإن 

م�س������كالت اأخ������رi كث������رية ما ت������õال قاFمة، 

واأهمها:

 õ1- ع������دم اعتم������اد ا÷امع������ات ومراك

البحو الكتÖ الرقمية وعدم املوافقة على 

اإدراجها يف امل�سادر. 

احلا�سوبي������ة  اخلدم������ات  �سع������ف   -2

وال�سبكي������ة والرقمية، وم������ا تعانيه من ب§ء 

وانقطا´ واأعطال. 

أو  3- غ������الء اال�س������رتاك يف املخّدم������ات ا
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server قيا�ساً على  م������õودات اخلدم������ة 

دخل املواطن العربي.

4- ع������دم انت�س������ار التعامل م������ع الÈام 

الرقمية. 

5- غياب الوع������ي الرقمي وعدم انت�سار 

الثقافة الرقمية. 

6- تبيع بع†ش املواقع كتباً رقمية مقابل 

 Êمبل ما›، ولكن مع¶م الدول العربية تعا

أو  من غياب خدم������ات التحوي������ل امل�رصيف، ا

�سعوبتها.

»ªbôdG ÜÉàµdG GƒfCG

Áكن اأن نحدد نوع������ن رFي�سين مللفات 

الكت������Ö الرقمية، نو´ للقراءة فق§، ال Áكن 

التعديل فيه مبا�رصة، ونو´ اآخر Áكن التعديل 

ول امللفات التالية:  فيه، ومن النو´ االأ

(pdf) ádƒ≤æŸG äGóæà°ùŸG ∞∏e

ويرمõ له باالمتداد pdf  وهو اخت�سار 

 ، Portable Document Format ل� 

واالمت������داد هو حروف الحق������ة با�سم امللف، 

لتحديد ن�سقه، واملق�سود بالن�سق هو طريقة 

تخõين املل������ف، والÈنام ال������ذي يفت هذا 

 Adobe Acrobat النو´ م������ن امللفات هو

Reader من �رصك������ة Adobe، وهذا النو´ 
ك ا�ستخداماً ملا يوفر للكتاب الرقمي  هو االأ

من ميõات، اأهمها:

- Áك������ن جعل الن�ش غ������ري قابل للن�سخ، 

أو االقتبا�ش.  فيمنع ال�رصقة ا

.Öاإ�سافة توقيع رقمي با�سم الكات -

ن�سا¥  - �سهول������ة حتويل امللف������ات ذات االأ

خرi اإىل ملف من ن�سق pdf مثل ملفات  االأ

txt و doc با�ستخ������دام برام������ حتويل »اإىل 
.»pdf

- اإمكانية حتويل »من pdf« اإىل اأي ن�سق 

اآخر.

 pdf بن�س������ق   Ö������الكت تخõي������ن  ويت������م 

وىل م�س  باإح������دi طريقت������ن، الطريق������ة االأ

�سفحات الكتاب بو�ساط������ة املا�س ال†سوFي 

، فت�سب������ كل �سفح������ة �سورة،  scanner
وغالباً ما تكون الكتÖ املخõنة بهذه الطريقة 

ذات حج������م كبري ب�سبÖ كÈ حج������م ال�سورة 

الت������ي هي اأكÈ من حجم الن�ش، وكلما كانت 

أك������È كان حجم الكتاب  ال�س������ورة ذات دقة ا

اأكÈ، وال �سيما يف وجود املخططات وال�سور 

والوKاFق، وقد ي�سل حجم كتاب õflن بهذه 

ميغا بايت اأي ما   MB 500 الطريق������ة اإىل

 Öجيغا بايت مما ي�سع  GB يعادل ن�سف

على امل�ستخدم ت�سفحه.

والطريق������ة الثانية لتخõين الكتÖ بن¶ام 

pdf هي تخõي������ن الكتاب على �سكل كلمات، 
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K������م ت�ستخ������دم برام������ لتحوي������ل الن�سق من 

أو docx اإىل الن�سق pdf ويتم  الن������و´ doc ا

ذل������ك ب�سهولة، ولت�رصي������ع التخõين ت�ستخدم 

املا�سحات ال†سوFية اأي†ساً اللتقاط �سور عن 

�سفح������ات الكتاب، Kم حتول هذه ال�سور اإىل 

ن�سو�ش، Kم يتم حتويل الن�سو�ش اإىل ملفات 

.pdf من ن�سق

ن�س������ا¥ بع†ش  ولك������ن لهذا الن������و´ من االأ

ال�سلبي������ات، ومنها اأن الكتÖ الكبرية ت�ستهلك 

أKناء ت�سفحها، وحتجõ حجماً  وقتاً كبرياً يف ا

أKناء فت������ الكتاب،  كب������رياً من الذاك������رة يف ا

نها ت�ستدعي كل ما يف امللف من مواد قبل  الأ

عر�سه.

(chm) äÉª«∏©J ∞∏e

يتمثل باالمت������داد chm وهو اخت�سار ل� 

، ي�ستخ������دم عادة  Compiled HTML
لتخõين ملفات امل�ساعدة املرفقة مع الÈام 

حي������ث حتوي تعليمات ع������ن كيفية ا�ستخدام 

 Öوق������د ي�ستخدم������ه الكات ، ه������ذا الÈنام������

ل�سنع كتاب������ه الرقمي، وي�سنع كتاب من نو´ 

 HTML جمةÈبا�ستخ������دام لغ������ة ال chm
وهي لغ������ة لÈجمة املواقع، وÁكن اأن يحتوي 

كتاب من هذا النو´ على ال�سور اإ�سافة اإىل 

الن�سو�������ش، وله خ�ساF�������ش “يõه عن غريه 

لكرتونية مث������ل pdf فهو اأقل  م������ن الكتÖ االإ

منه������ا حجماً واأ�رص´ يف الو�س������ول اإىل مواده 

وا�ستعرا�ش fiتوياته، كما اأن الن�سو�ش فيه 

قابلة للن�سخ دوماً، ويح������وي نافذة ت†سم كل 

fiتوي������ات الكتاب مما ي�سه������ل الو�سول اإىل 

الق�سم املطلوب بالنقر عليه، وهذا ما يُدعى 

الرواب§ الت�سعبية. بالو�سالت 

 á«Ñ©```°ûàdG  ¢Uƒ```°üædG  á```¨d  ∞```∏e

(HTML)

 htm :ول������ه ع������دة �سي������ بديلة مث������ل  

.mht و

وهذا امللف مÈم بو�ساطة لغة الÈجمة 

 ، الت�سعبي������ة الن�سو�������ش  لغ������ة   HTML

ويرمõ له باالمتداد html، وهو اخت�سار ل� 

 Hyper Text Markup Language

اأي لغ������ة تاأ�س������ري الن�������ش الفاF������ق. وهي لغة 

أراد القار  لÈجمة �سفح������ات ال�سبكة، فاإذا ا

حفß �سفح������ة ما من ال�سبك������ة يف حا�سوبه 

 ،html ا�ستطا´ حف¶ها يف ملف له االمتداد

وÁك������ن �سناعة كتÖ رقمي������ة با�ستخدام لغة 

HTML، ويكون الكتاب من عدة �سفحات 

مو�سوع������ة يف جمل������د واح������د، وكل �سفحة 

مÈجمة بو�ساطة لغة HTML، وترتب§ كل 

�سفحة بال�سفحة التالية لها وال�سابقة عليها 
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 ُ براب§ ت�سعبي، وعند النقر عليه ينقل برنام

p الق������ار اإىل ال�سفح������ة املطلوبة،  املت�سّف������

واأغلÖ الكتÖ املخõن������ة بهذه الطريقة تن�رص 

عل������ى مواقع ال�سبكة، وÁك������ن يف هذا النو´ 

اأن يتم عر�������ش فهر�ش الكتاب يف البداية Kم 

يطلÖ القار �سفح������ة ما، ويقوم بتحميلها، 

Kم تطل������Ö �سفحة اأخرi �سابق������ة اأو الحقة 

K������م حُتّمل، وهكذا، ومن املمكن حفß جميع 

ال�سفح������ات على احلا�س������وب وت�سفحها من 

خالله مبا�رصة.

من ميõات هذا النو´: 

- الن�ش مع ما يحوي������ه من �سور من�سق 

أ�سهل. ب�سكل جيد يجعل عملية القراءة ا

يفت   doc سهول������ة حف¶������ه كن�س������ق� -

. Microso� Word نامÈب

من �سلبياته:

- ال�سفحات منف�سلة بع†سها عن بع†سها 

خر. االآ

 áWƒ¨```°†ŸG á≤«bódG Qƒ```°üdG ∞```∏e

 DjVu
ي�سن������ع هذا النو´ من امللف������ات بت�سوير 

�سفحات الكت������اب بو�ساطة املا�س ال†سوFي، 

K������م �سغطه������ا، مما يقل������ل حج������م امللف مع 

احلفا على دقة عالية لل�سورة، وي�ستعمل 

يف الكتÖ التي حتوي �سوراً، وعند ت�سفحه 

يف املوقع  يتم فتحه بو�ساطة  برنام ي†سيفه 

املوقع بنف�سه عل������ى احلا�سوب، ومن �سلبياته 

أنه مرتفع ال�سعر وقليل االنت�سار. ا

أن������وا´ للملفات  كل م������ا �سبق ذك������ره من ا

تتميõ بعدم قابلية التعدي������ل عليها مبا�رصة، 

فهي للقراءة فق§. 

والنو´ الثاÊ من امللفات هو النو´ الذي 

Áك������ن التعديل في������ه مبا�������رصة، ولكن Áكن 

اأن ت†س������اف اإلي������ه خا�سية »للق������راءة فق§« 

، وعندFذ ال Áكن التعديل  Read-only
أي†س������اً اإلغاء ه������ذه اخلا�سية،  في������ه، وÁكن ا

نوا´ التالية:  ويت†سمن االأ

(txt) »°üædG ∞∏ŸG

ويرمõ له باالمت������داد txt وهو اخت�سار 

 Notepad نامÈويتم فتح������ه ب ،text �������ل
 ،Öوهو متوافر يف اأن¶مة احلوا�سي ، املفكرة

وهذا النو´ م������ن امللفات قليل اال�ستعمال يف 

نه ب�سي§ ج������داً يتاألف  الكت������Ö الرقمي������ة، الأ

م������ن �سفحة واح������دة، وال ي�ساعد على تعدد 

ال�سفحات وال يحددها، واإمكانياته fiدودة، 

فال ي�ساع������د على �سنع الهوام�ش، وي�ستخدم 

قرا�ش الليõرية  أو االأ غالباً مرفقاً مع الÈام ا

 Öحي������ث يح������وي طريق������ة التن�سي CDs
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، اأي اأن هذا  ومعلومات مهمة ع������ن الÈنام

النو´ لتخõين الن�������ش فق§ من دون اإ�سافة 

أو تاأKريات عليه. اأي خ�ساF�ش ا

(rtf) »æ¨dG ¢üædG ∞∏e

ويرمõ له باالمت������داد rtf، وهو اخت�سار 

ل� Rich Text Format، وي�سنع بÈنام  
، وه������و متوافر يف  Wordpad  وب������ه يفت
اأن¶مة احلوا�سيÖ ب�س������ورة عامة، ولكن قد 

يكون حت������ت ا�سم اآخر، ويتمي������õ عن »امللف 

الن�س������ي« بكثري م������ن امليõات، منه������ا: تغيري 

لون اخل������§، ولون خلفية الن�������ش، والتحكم 

بالهام�������ش، وامل�ساف������ة البادF������ة يف اأي جõء 

من الن�ش، ويدع������م القواFم النقطية، ولكنه 

مكانيات، ف������ال يقبل تعدد  يبقى fi������دود االإ

أو  ا ال�س������ور   êاإدرا يدع������م  ال�سفح������ات وال 

ا÷داول.

(doc) óæà°ùŸG

ويرمõ ل������ه باالمتداد doc وهو اخت�سار 

، وÁكن اإن�ساوؤه بو�ساطة  document ل������� 

أت������ي  ويا  Microso� Word برنام������ 

�O   م������ن �رصكةce م������ع �سل�سل������ة برام������

�Microso ، ول������ه عدة اإ�س������دارت، منها 
 ،doc ل������ه باالمتداد õ2003 ويرم O�ce
�O 2007 يرمõ له باالمتداد ce سدار� واالإ

 .2010 O�ce ه������ا اإ�س������دارKواأحد ،docx
وبرنام Word وا�سع الطيف، فال تنح�رص 

مهمته يف حترير الن�سو�ش واإ�سافة ال�سور 

وا÷داول واملعادالت الريا�سية فح�سÖ، بل 

يقوم اأي†ساً مبعا÷������ة الن�سو�ش مبا يحويه 

:Word اتõات واأدوات، واأهم ميõمن مي

واملخطط������ات  ا÷������داول  اإ�ساف������ة   -

وال�سور.

حجمه������ا،  - حتك������م كام������ل بال�س������ورة 

�سطوعها، اقت�سا�ش جõء منها، اإ�سافة Xل 

. أو اإطار... ا

- اإ�سافة الرموR واملعادالت الريا�سية.

تن�سيق ن�ش معن كلونه  - ن�سخ التن�سيق 

. وحجمه ونو´ خطه

- البحث عن تن�سيق معن للن�ش واإمكانية 

ا�ستبدال هذا التن�سيق بتن�سيق اآخر.

�سطر  - التحكم بالفقرة وامل�سافة بن االأ

والفقرات.

- التحكم بلون ال�سفحة.

- التحكم بحجم ال�سفحة. 

- ترقيم ال�سفحات.

- التعداد النقطي والرتقيم.

- فرR اأبجدي.

- الرواب§ الت�سعبية.
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- خريط������ة امل�ستند الت������ي تعر�ش كل ما 

يحويه امل�ستند من عناوين رFي�سية.

- املعاينة قبل الطباعة.

- العر�ش بو�سع ملء ال�سا�سة.

- اإ�سافة توقيع رقمي.

- ت�سفري امل�ستند وو�سع كلمة مرور له.

.Öامللف ك�سفحة وي ßحف -

- اإ�سافة التعليقات على امللف ومراجعات 

له.

مالFي والنحوي. - الت�سحي االإ

كمال التلقاFي لبع†ش ا÷مل  - تقنية االإ

الكثرية اال�ستخدام.

- ترجمة كلمة وعر�ش مرادفاتها.

- وKم������ة اأدوات اأخرi كثرية غري م†سافة 

ب�س������كل افرتا�س������ي، وÁك������ن اإ�سافته������ا من 

أي†ساً  �سافة ا خالل اخليارات املتقدم������ة، باالإ

 Add-Ins »سافي������ة� اإىل »الوXاF������ف االإ

ا÷ديدة التي Áكن �رصاوؤها اأو حتميلها من  

ال�سبكة العاملية.

وعندم������ا ط������ورت �Microso برنام 

 Microso� اإىل   Microso� Word
 doc �2007 كان االمتداد البديل ل Word
خري  ن هذا امللف االأ ياأخذ ال�سكل docx، والأ

ال يفتحه برنام Word 2003  فاإنه Áكن 

ب�سهول������ة حتويل ملف من امتداد docx اإىل 

doc وبالعك�������ش وذلك با�ستخ������دام برنام 
 Word�Microso 2007، اإال اأن املل������ف 
ا÷دي������د ذا االمتداد doc ل������ن يحوي على 

امليõات ا÷ديدة املتقدمة التي اأ�سيفت على 

.2007 Word برنام

ومل تتوقف برام معا÷ة الن�سو�ش عند 

هذا احلد، فهناك برام������ وتقنيات جديدة 

ملعا÷ة الن�سو�ش ما ت������õال تاأخذ بال¶هور، 

ومنها: ق������راءة الن�سو�ش، ترجمة ن�ش كامل 

آلياً.  من اأي لغة اإىل اأي لغة، تلخي�ش الن�ش ا

»ªbôdG ÜÉàµdG áYÉæ°U

ت�سن������ع الكتÖ الرقمية بط������ر¥ flتلفة، 

اأهمها: 

ا�ستخ������دام املا�س������ ال†سوF������ي وحتوي������ل 

�سفحات الكتاب الورقي اإىل �سور، اأو Áكن 

.pdf جمع هذه ال�سور يف ملف بن�سق

ا�ستخدام املا�س ال†سوFي وحتويل الكتاب 

اإىل ن�������ش من حروف وكلمات، وو�سع الن�ش 

 .pdf يف اأي ن�سق مثل

على برنام word مثاًل  كتابة مبا�رصة 

أو ن�������رصه كن�سق  K������م حتويل������ه اإىل ن�سق pdf ا

.chm اأو برجمته لي�سب كن�سق html
 êنتا وقد Xهرت �������رصكات متخ�س�سة الإ
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جهاR ي�سم������ى القار الرقم������ي، منها �رصكة 

أم������اRون Amazon، وهي �رصك������ة اأمريكية  ا

متع������ددة ا÷ن�سيات متخ�س�س������ة يف Œارة 

لكرتوني������ات، مقره������ا يف �سياتل وا�سنطن،  االإ

أ�س�سه������ا جيف بيõو�ش ع������ام 1994 واأطلقها  ا

 Èعلى ال�سبك������ة العاملية عام 1995، وتعد اأك

�رصك������ة يف الع������امل لبيع الكت������Ö الرقمية على 

ال�سبكة العاملية. 

 Kindle Rأنتج������ت ال�رصكة جه������ا وق������د ا

الف  وهو جه������اR بحج������م الكتاب، يت�س������ع الآ

الكت������Ö الرقمية، وÁكن حمله ب�سهولة، وهو 

مõود ب�سا�سة واأ�رصطة مل�������ش ت�ساعد القار 

عل������ى قراءة الكتاب الرقمي وت�سفحه بي�رص، 

وÁكن و�سله باحلا�سوب ال�سخ�سي، وحتميل 

الكت������Ö املطلوب������ة، و” تطوي������ر بع†ش هذه 

مكان تقليÖ �سفحات  جه������õة، واأ�سب باالإ االأ

�سبع، مب������ا يعطي  الكت������اب بلم�س������ة م������ن االإ

ح�سا�ش باأنه يقراأ يف كتاب ورقي،  القار االإ

جهõة املتطورة لها ملم�ش  بل اإن بع†ش هذه االأ

ر�ساء من يف†سلون القراءة  الكت������اب نف�سه، الإ

يف كتاب ورقي.

أنتج������ت �رصك������ة Amazon  عام  وق������د ا

 Öالقراءة للكت R2009 جياًل جديداً من جها

 Kindle DX حتت ا�سم Kindle الرقمية

وÁت������اR ا÷هاR ا÷ديد مب�ساح������ة تخõينية 

3 وه������ذا ي�ساع������د عل������ى  3GB ت�س������ل اىل

ات�ساع������ه ل�3500 كت������اب، وÁكن نقل ملفات 

pdf  اإلي������ه مبا�رصة، وق������د اأ�سبحت م�ساحة 

9  اإن�ش، وباإمكانه ا�ستعرا�ش  ال�سا�سة فيه 7

أو الو�سع  الكت������Ö الرقمية بالو�سع الع������ادي ا

 Rويبا´ ا÷ها Lan dscape ل العري†شFاملا

بح������وا› خم�سمÄ������ة دوالر، وتعم������ل كثري من 

خرi على اإنت������اê اأجهõة قراءة  ال�������رصكات االأ

 Cybook Ö������متط������ورة، منه������ا: قار الكت

Gen3   م������ن  �رصك������ة Bookeen  وقار 

الكت������eBookwise Ö-1150 م������ن �رصك������ة 

 eBookman  Öوقار الكت eBookwise

 Ö������وق������ار الكت ،Franklin م������ن �رصك������ة

 Amazon.com �رصك������ة  م������ن   Kindle

وقار  الكت������Sony Reader Ö من �رصكة 

Sony وق������ار الكت������iLiad Ö م������ن �رصكة 

.iRex

 وت�سع������ى موؤ�س�سات �سحفي������ة كبرية اإىل 

توXي������ف اأجهõة الق������راءة الرقمي������ة لتوRيع 

�سحفه������ا ون�������رص اإعالناته������ا وتوفري مالين 

الدوالرات التي تنفقها على الطباعة الورقية 

والن�������رص والتوRي������ع، والتعوي†ش ع������ن تراجع 

انت�س������ار ال�سحيفة يف اإ�سدارها الورقي بعد 
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اإقبال النا�ش على القراءة يف املواقع الرقمية، 

.õÁومنها �سحيفة نيويورك تا

 øWƒdG ‘ »```ªbôdG ÜÉàµdG ÉjÉ```°†b

 »Hô©dG

هناك م�س������كالت خا�سة بالواقع العربي 

يعاÊ منها الكتاب الرقمي، وهي نتاê واقع 

املجتمعات العربية وم�سكالتها وخ�ساF�سها 

املميõة، و�سوف ‚مله������ا فيما يلي، وهي ال 

تخ�������ش جمتمعاً بعينه اإ‰ا ت�سمل املجتمعات 

العربية كلها:

1- م������ا تõال تكلفة الدخ������ول اإىل املواقع 

عالية بالن�سب������ة اإىل دخل املواطن، ولي�ش يف 

 ìاأي جمتمع عربي خ������§ �سبكة عاملية مفتو

طوال اليوم جماناً ملن يريد الدخول اإليه كما 

وروبية. هو احلال عليه يف بع†ش الدول االأ

2- ما ت������õال ن�سبة املتعاملن مع ال�سبكة 

العاملية fiدودة ج������داً وال ت�سكل �سوi ن�سبة 

 Ö8 من ال�س������كان يف الوط������ن العربي ب�سب

مية والفقر والبطالة. انت�سار االأ

3- مع¶م املواق������ع العربية على ال�سبكة 

العاملي������ة مواق������ع اأدب ودين وغن������اء وجن�ش، 

وقليل������ة جداً بل نادرة ه������ي املواقع العلمية، 

وال�سيما يف العلوم احلديثة.

4- قلة ع������دد ال�رصكات املخّدمة، وغالباً 

أو لي�ست  ما تكون �رصكات حكومي������ة ر�سمية ا

حرة.

5- قلة ع������دد مقاهي ال�سبك������ة العاملية 

قيا�س������اً على ع������دد ال�سكان وارتف������ا´ اأجرة 

التعامل معها.

6- كثرياً ما تتدخل الرقابة يف املجتمعات 

العربية فتحجÖ بع†ش املواقع و“نع الدخول 

اإليها.

7- قد يبدو عدد الداخلن اإىل اأي موقع 

ح�ساء يف  من املواق������ع كبرياً ن�سبياً وف������ق االإ

ال�سبك������ة، ولكن الدخ������ول ال يعني بال†رصورة 

فادة واملمار�سة، وغالباً ما يعني  الق������راءة واالإ

جمرد االطال´ والت�سف������ ال�رصيع بعيداً عن 

فادة، بدليل غي������اب التعليقات  الق������راءة واالإ

املعمق������ة والنقد ا÷������اد، وXه������ور تعليقات 

انطباعي������ة �سطحي������ة �رصيع������ة ويف كثري من 

احلاالت تكون �سخيفة.

8- غي������اب حق امللكي������ة، وXهور فو�سى 

يف ال�سبك������ة العاملية، واأخذ بع†ش املواقع من 

خ������ر من غري ا�ستÄذان، مما Áكن  بع†سها االآ

اأن يع������د حرية و�سيوعاً للمعرفة، ومما Áكن 

اأن يعد اأي†ساً �رصقة و�سياعاً للحقو¥.

9- �سع������ف التقني������ة الفني������ة للمواق������ع 

أو م������õودات اخلدمة، واالفتقار  واملخّدمات ا
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اإىل الدقة، وغياب التوKيق العلمي والتاريخي، 

والتوقي������ع ال�سخ�س������ي واال�سمي، اإذ ال Áكن 

اأن تعد الكتÖ الرقمي������ة املن�سورة يف املواقع 

م�سدراً بحثياً للدار�ش والباحث.

وفق  للمعلوم������ات  التب������ادل  غياب   -10

�سبكة موحدة بن اأقطار الوطن العربي.

ولكن على الرغ������م من كل ما تقدم، فاإن 

الكت������اب الرقمي �سيبقى قف������õة نوعية، قد 

بجدية واخرتا´  تواRي يف اأهميتها اخرتا´ االأ

همية،  املطبعة، اأو قد تكون اأكÈ منهما يف االأ

ولعل اأهمية الكتاب الرقمي تكمن يف ات�سا´ 

القاعدة ال�سعبية وات�سا´ املادة العلمية، ومثل 

هذين البعدين ال قيم������ة لهما يف ذاتهما اإذا 

مل يتحوال اإىل فع������ل وعمل، ومما ال �سك فيه 

اأن هذين البعدين �سيقودان اإىل فعل تغيريي، 

ولكنه قد يحتاê اإىل بع†ش الوقت، ومع ذلك 

أو التنبوؤ  فاإن م�سار التغيري ال Áكن حتديده، ا

ب������ه، اإذ Áك������ن يف بع†ش احل������االت توجيهه 

وال�سيطرة عليه، ولكن يف كثري من احلاالت 

ال Áك������ن ذلك، وهنا البد م������ن طرì ت�سور 

مل�ستقبل ن�رص الكتاب الرقمي، وتقدمي بع†ش 

االقرتاحات العامة التي ت�سمل الوطن العربي 

اأي†ساً وال تخ�ش قطراً بعينه، ومنها:

1- فت الباب وا�سعاً اأمام جميع ال�رصكات 

املخدمة لل�سبكة العاملية.

2- تخفي†ش �سع������ر اال�سرتاك يف خدمة 

ال�سبك������ة العاملي������ة واأجرة الدخ������ول اإليها بل 

جعلها جمانية.

3- اإلغ������اء ال†رصاÖ������F ا÷مركي������ة على 

احلا�س������وب وكل ملحقات������ه ومعدات������ه، وفت 

الباب وا�سع������اً اأمام ا�ست������رياده، والعمل على 

ت�سني������ع بع†ش قطع������ه اأو Œميعها يف داخل 

الوطن العربي.

4- اإدخ������ال احلا�س������وب والتعام������ل معه 

مق������رراً در�سياً يف املراح������ل التعليمية كافة، 

وهو ما اأخذت به بع†ش الدول العربية .

5- اإن�ساء مواق������ع علمية متخ�س�سة يف 

العل������وم البحتة، ومواقع للبحو والدرا�سات 

اال�سرتاتيجية.

6- توKي������ق املعلوم������ات وت�سجيلها با�سم 

 ìأو ال�سما اأ�سحابه������ا، وحفß حقو¥ املواقع ا

بالنقل واالقتبا�ش يف حدود، وو�سع �سواب§ 

مانة. و�رصوط من اأجل الدقة واالأ

7- تعمي������م احلوا�سيÖ عل������ى موؤ�س�سات 

وىل للتعامل  الدولة كلها، وجعلها الو�سيلة االأ

والتوا�س������ل يف داخ������ل كل موؤ�س�سة، من اأجل 

حتقيق وعي اإلكرتوÊ وممار�سة اإلكرتونية يف 

احلياة، ومن اأجل حتقيق اخلطوة التالية.



á«Hô©ال á¨∏ي والªbôال ÜÉàالك

582009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

8- ال�سع������ي �رصيعاً اإىل حو�سبة موؤ�س�سات 

الدولة، اأي رب§ الوRارات واملوؤ�س�سات ب�سبكة 

داخلية Œعل التوا�سل بن موؤ�س�سات الدولة 

ووRاراته������ا عÈ احلا�سوب، وال�سعي اإىل اإلغاء 

قالل منها ما اأمكن توفرياً  أو االإ املادة الورقية ا

للوقت وا÷هد واملال وحتقيقاً ل�رصعة العمل 

‚اR والتخل�ش من الرتاكم والتاأخري. واالإ

9- اإن�س������اء مكتبة رقمي������ة عربية يف كل 

قطر من اأقطار الوطن العربي، واإن�ساء مكتبة 

رقمية عربي������ة موحدة ت�سم������ل كل املكتبات 

الرقمية يف الوطن العربي. 

10- اإن�س������اء مرك������õ معلوم������ات رقم������ي 

قط������ار العربية،  وطن������ي يف كل قط������ر من االأ

واإن�س������اء مرك������õ معلوم������ات قوم������ي و�سبكة 

معلومات عربية ت�سمل اأقطار الوطن العربي 

 Öاحلوا�سي iوتوحد فيما بينه������ا على م�ستو

واملعلوم������ات بحيث Áكن تب������ادل املعلومات 

عÈ تلك ال�سبكة ب������ن املوؤ�س�سات والوRارات 

وا÷امع������ات والدخول املفتوì اإىل مواقع كل 

دولة وهو ما يحقق الوحدة العربية .

نهو�ش الدول العربية الغنية بتبني   -11

م�������رصو´ �سبكة املعلوم������ات واملكتبة الرقمية 

العربي������ة، ودف������ع تÈع������ات خا�س������ة لتعميم 

احلا�س������وب يف الدول العربي������ة الفقرية، اإىل 

جانÖ ما تقوم به من بناء الفناد¥ الفخمة وما 

تقوم به اأي†ساً من اإن�ساء قنوات ف†ساFية.

م������ن ال†������رصوري تõوي������د املدار�ش   -12

وا÷امع������ات باحلوا�سيÖ للطالب واملعلمن 

جميعاً، واإن�ساء مكتب������ات رقمية، ومثل هذه 

اخلط������وة ال تقل اأهمية ع������ن تõويد ا÷ي�ش 

بال�سالì و�سبك������ة الرادار واالت�سال، ولي�ست 

أك كلفة من بناء ا÷ي�ش وت�سليحه.  ا

أم������ام احلا�سوب  اإن امل�ستقب������ل مفت������وì ا

و�سبكة االت�ساالت العاملية والكتاب الرقمي 

أبواب  واملكتبة الرقمية، وه������و الذي �سيفت ا

امل�ستقبل، ولكن ال بد من التخطي§ والÈجمة 

والعمل، وال Áكن الركون اإىل الõمن وحده، 

ن الõم������ن Áر وÁ†سي، والقيمة للعمل يف  الأ

الõم������ن وال Áكن اأن يحق������ق العرب النه†سة 

ال�سحيحة م������ا مل يدخلوا الدخ������ول العلمي 

ال�سحي اإىل الق������رن احلادي والع�رصين من 

خالل احلا�س������وب و�سبكة املعلومات والكتاب 

الرقمي.
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602009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

ّ املعا�رص �سالì الّد املعا�رص �سالì الّدين  ّرية حي������اة اللّغوّيرية حي������اة اللّغوي رية حي������اة اللّغويسرية حي������اة اللّغويس س معلومات وافرة عن �س معلومات وافرة عن � لي�������ش لدي

جم������ة التي  الرتجم������ة التي  الرّتجم������ة التي اأملكها له، وتلك الت������ي كتبها بقلمه يف  . ولكّن
1
ال��ال��الوّي ������ �عب����عب��� õّعب���الõعب���ال

ه نه ّنه  أ ري سري سري اإىل ا سÄيلة به، ت�سÄيلة به، ت� Äيلة به، ت�سÄيلة به، ت�سّ سة ال†سة ال† ة ال†خ�سية ال†خ�سّي خ�سيسخ�سيس ، ومعرفتي ال� ، ومعرفتي ال�سراء سراء آ مذاه������Ö وا نهاية كتابه 

ّه تخّرê يف ه تخرê يف ه تخّرê يف  ه تخرنه تخرّن ق. وسق. وسق. واأ س ودم�س ودم� ش، وتلق������ى علومه يف حم�ش، وتلق������ى علومه يف حم�ش ق عام سق عام سق عام 1912 سل������د يف دم�سل������د يف دم� ل������د يف دم�ول������د يف دم�ُو

فا، وموXفا، وموXفاً يف ديوان املعارف، ومديراً اساساً س�س� كلي������ة احلقو¥ عام 1937، وعمل مدر�، وعمل مدر�، وعمل مدر

. وهو 
2
وريةسوريةسورية س������ة يف �س������ة يف � ������ة يف �ي������ة يف �ّي يسيس س للكتÖ املدر�س للكتÖ املدر� ّ عاّما عاما عاّماً ق، ومديراسق، ومديراسق، ومديراً سبي������ة يف درع������ا ودم�سبي������ة يف درع������ا ودم� بي������ة يف درع������ا ودم�رتبي������ة يف درع������ا ودم�رت رتللرتلل

.IدëàŸG áيHر©dG äGQاe E’G ‘ ºقيe …Qƒد �سbاfو ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….
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61 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

، ر�سن،   ، ر�سن،  سيء الوجه، هاد ، ر�سن،  سيء الوجه، هاد يء الوجه، هاد سطويل القامة، و�سطويل القامة، و�

��رصف ���رصف ���رصف اإىل القراءة  ���رص البديهة، من�������رص البديهة، من���� ��رص البديهة، من�������رص البديهة، من����� �حا�����حا����

غوف سغوف سغوف  س واالعتدال، �س واالعتدال، �
3
والبحث، Öfi للعõلة

اإنتاجه قليل  أّن بكت������Ö اللّغ������ة والنحو. بي������د بكت������Ö اللّغ������ة والنحو. بي������د بكت������Ö اللّغ������ة والنحو. بي������د ا

ة. وية. وّية.  ويحويح حة والنحة والن ّىل معارفه وخÈاته اللّغوّية والنىل معارفه وخÈاته اللّغوية والنىل معارفه وخÈاته اللّغوي اإ اساساً سقيا�سقيا�

ة كتÖ لي�ش غري، سة كتÖ لي�ش غري، سة كتÖ لي�ش غري،  سفقد طبع يف حيات������ه خم�سفقد طبع يف حيات������ه خم�

هي: 
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øjhøjhøj GhGhG qódGhódGhódG

هرته سهرته سهرته  � Öسب� Öسب بÖ �سبÖ �س سعبالوي، و�سعبالوي، و� õّال Öعبالوي، و�ل كتõال Öعبالوي، و�ل كت ل كتÖ الõول كتÖ الõّو هذا اأ

إ. طبعه يف Rمن اإحياء اللّغة  ا. طبعه يف Rمن اإ. طبعه يف Rمن 
5
ّقد اللّغوّيقد اللّغوي قد اللّغوييف النقد اللّغوييف الّن

، وهو بعُد يف مقتبل العمر،  1939 ّالعربّية العربية العربّية 

ة سة سة  سين، مملوء حما�سين، مملوء حما� ين، مملوء حما�رصين، مملوء حما�رص رصابعة والع�رصابعة والع� ابعة والع�سابعة والع�س س������اب يف ال�س������اب يف ال� ������اب يف ال�س������اب يف ال�س س�س�

 Öالّت�سوي الت�سويÖ مور  �سويÖ مور  اب على تاب على تاب على اأ تورغبة يف تنبيه الكتورغبة يف تنبيه الُك

مّتفقون تارة flتلفون  ، وهم فيها  متفقون تارة flتلفون لحن ، وهم فيها  فقون تارة flتلفون لحن متوالّت ، وهم فيها  متوالتلحن ، وهم فيها  لحن

������ة القدامى ن������ة القدامى ّن������ة القدامى  نسنس س يف ذلك �س يف ذلك � ، متابع������اً
6

iاأخ������ر

ي������ن الذي������ن بذل������وا الوقت وا÷هد رصي������ن الذي������ن بذل������وا الوقت وا÷هد رصي������ن الذي������ن بذل������وا الوقت وا÷هد  رصواملعا�رصواملعا�

 التي ر�سدوا فيها 
7
Ö اللّح������نتÖ اللّح������نتÖُ اللّح������ن تليف كتليف ُك ايف تايف تاأ

 ìل �سال pغ ìغل �سال ìل �سال غسغُس سة. وقد �سة. وقد � ّ������ة واخلا�ّسة. وقد �������ة واخلا�سة. وقد �������ة واخلا�ّس ّغالط العاّم������ة واخلا�سغالط العام������ة واخلا�سغالط العاّم
أ ا

ة ية ّية  يسيس سالدي������ن الõعبالوي يف هذا الكتاب بالق†سالدي������ن الõعبالوي يف هذا الكتاب بالق†

ّق������د اللّغوّيق������د اللّغوي، وه������ي معايري  ق������د اللّغوي������ة يف النق������د اللّغوي������ة يف الّن ّاملنهجّي������ة يف الناملنهجي������ة يف الناملنهجّي

اكي������Ö وت�سويبها، تخطÄ������ة الكلم������ات والرتاكي������Ö وت�سويبها، تخطÄ������ة الكلم������ات والرّتاكي������Ö وت�سويبها، 

ري سري سري  س�س� ساة يف ذلك. و�ساة يف ذلك. و�ساأ دمدمد مة املعتمة املعت ّواملراج������ع اللّغوّية املعتواملراج������ع اللّغوية املعتواملراج������ع اللّغوي

ُ واملراجع بعُد واملراجع بعُد، واأكتفي هنا  ري��ري��ري ������ �ىل هذه املعاي����ىل هذه املعاي��� اإ

بالق������ول اإّن كتاب الõعبالوّي ي†سم بابن: يف 

ّول اأحد ع�رص ف�س������اًل، تدور حول الن�سبة  االأ

والهمõة والعدد وجمو´ الّتك�سري و�سو ا�سمي 

الفاعل واملفعول وهل وتاأنيث اأي وغري ذلك. 

لفا وت�سويبها،  ويدور الباب الّثاÊ حول االأ

من نحو: التوقيع، الوهلة، التقيت به، مالم، 

اال�ستمالك، الناطور، نّوه به، الّنقاهة.. وهو 

أربعة ع�رص ف�ساًل، يف كل ف�سل عدد  ي†س������م ا

. لفا من االأ
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Üô©dG á¨d -2

أربع  �س������در هذا الكتاب عام 1983، بعد ا

ّول،  أربع������ن �سن������ة على طباعة الكت������اب االأ وا

�سهام يف  وكان بداية عودة الõّعبالوي اإىل االإ

احلياة اللّغوّية؛ تل������ك البداية التي ا�ستمّرت 

ن�سطة اإىل وفاته دون انقطا´. وهو جمموعة 

ب������ت بتكليف  pم������ن املقاالت اللّغوّي������ة التي ُكت

عت  pّم ُجمK ،الثورة ال�سورّي������ة م������ن �سحيفة 

يف ه������ذا الكتاب الذي حاف������ß على العنوان 

العاّم للمقاالت: لغة الع������رب. يت�سم الكتاب 

يج������اR، تبعاً للم�ساح������ة املقدمة للمقالة.  باالإ

يجاR يف املقاالت، وعددها خم�ش  أّن االإ بيد ا

و�ستون مقالة، مل يوؤK������ر يف الدّقة التي اّت�سم 

بها الõّعبالوي. فهدفه ماRال وا�سحاً، وهو 

ت�سويÖ اأغالط الُكتاب، وت�سحي اأوهامهم 
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622009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

لي������Èاأ كالمهم من �سواÖF اخلطاأ،  اللّغوّية؛ 

. ولي�ش يكفي 
9

ويتنõه ع������ن االبتذال واللّغو

اأن يقف الُكتاب على  لتحقيق ه������ذا الهدف 

املباì واملح¶ور من الكالم، وا÷اõF واملمتنع 

م������ن القول، بل البد لهم م������ن اكت�ساب امللكة 

اللّغوّي������ة مبراجع������ة كالم الف�سح������اء �سعراً 

 Öأ�سالي اً، واالّطال´ على اأ‰اط الّتعبري وا ون

داء،  ح�سان االأ الّتاألي������ف عند هوؤالء؛ ذل������ك الإ

 .
10

واإحكام البي������ان، والكتابة بطبع و�سجية

أّم������ا Œ�سيد هذا الهدف اللّغوّي فقد حتقق  ا

غ������الط ال�ّساFعة  بو�ساط������ة احلدي������ث عن االأ

لفا والرّتاكيÖ، من نحو:  وت�سويبها، يف االأ

الّطفل املعا¥، �ساF������ق و�سيق، تعرفُت الرجل 

وتعرفُت به.. 

 ó`̀≤`̀ qæ`̀ dG  ‘  ∫ƒ```̀≤```̀dG  ∂``dÉ``°``ù``e  -3
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q…ƒ¨ q∏dG

اأن  م������ر يف  االأ أّول  ا الõعب������الوّي   Ö������رغ

اأخطاوؤنا يف ال�سحف  ينق كتابه ال�ساب������ق 

؛ ليُ�سدر طبعة جديدة منه بعد  والدواوي������ن

نحو م������ن خم�ش واأربعن �سن������ة من طباعته 

وذي������و´ �سهرت������ه ب������ن العامل������ن يف احلقل 

. ولكن اإنعام الّن¶ر يف م�ساFل 
ّ
اللّغوّي العربي

الكت������اب ومنهج������ه ق������اده اإىل اأن يجعل منه 

ّول  كتاب������اً جديداً ال يغادر منه������ الكتاب االأ

وق†ساياه اللّغوّية. وق������د ن�رص غالبّية ف�سول 

الكتاب يف جملة جممع اللغة العربية بدم�سق. 

م�سال������ك القول يف النقد  Kم منحها عنوان 

أّن  ، وطبعها ع������ام 1984. والوا�س ا اللّغوّي

هذا الكتاب دقيق يف مو�سو´ املعيار اللّغوّي 

الذي ي�سم بالف�سل بن اخلطاأ وال�سواب، 

و“ييõ فا�س������د القول من �سحيحه، انطالقاً 

من �س القدام������ى يف الّت�سويÖ والّتخطÄة، 

دون االلتõام مبا ن�سوا عليه اإذا مل يكن هناك 

ما يجعلها مقبولة يف الّذاFقة العربّية.

 á¨ q∏dG  Aƒ°ûf  ‘  AGQGh  Ö`̀gGò`̀e  -4

(12)
É¡«fÉ©e QóJh

ن�������رص الõّعبالوّي ف�سول هذا الكتاب يف 

 التي ت�سدر عن احّتاد 
ّ
الرّتا العربي جملّة 

الُكتاب العرب يف دم�سق، Kم اأعاد الّن¶ر فيها، 

اإليها، فاأ�سبحت  ونقحها وهذبها واأ�س������اف 

ماّدة ه������ذا الكتاب الذي ي†سم مقّدمة واKني 

ع�رص ف�ساًل، وترجمة ل������ه بقلمه و�سعها يف 

اآخر الكت������اب. تعال الف�س������ول مو�سوعات 

اال�ستقا¥ وت������درê املعاÊ والقيا�ش وا÷مو´ 

راء يف  وامل�س������ادر، ف†ساًل عن املذاه������Ö واالآ

ن�س������وء اللّغ������ة. وهدف الõّعب������الوي يف هذا 

الكتاب هو معا÷ة م�ساFل مرتبطة ارتباطاً 

وKيقاً بفق������ه اللّغة و�رصفها، وه������ذه م�ساFل 
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63 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

مل يعر�������ش له������ا يف كتاب������ه ال�ّسابق: 

 ، م�سالك القول يف الّنقد اللّغوّي

أ�سلوب املعا÷ة،  ولكّنها تلتقيها يف ا

 الذي 
ّ
أ�سلوب املنه������ العلمي وه������و ا

يعتمد ا�ستق�س������اء جوانÖ امل�ساألة، 

دّلة،  راء بال�ّسواهد واالأ وتعõي������õ االآ

واللّغوّي������ن  النحوّي������ن  ومناق�س������ة 

باحرتام ومرونة ا�ستناداً اإىل خÈاته 

اللّغوّية والنحوّية.

(13)
IÉëædG ™e -5

قدم الõّعب������الوّي لهذا الكتاب 

مبقّدمة طويلة يف نحو من خم�سن 

�سفحة، و�س فيها روؤيته مل�سكالت 

اللغة العربي������ة وللدعوات املرتبطة 

بتي�سريها يف الع�������رص احلديث، Kم ان�رصف 

آراء النحاة  طوال Kمانية ف�سول اإىل مناق�سة ا

الع������رب يف الفعل والقيا�������ش وحروف ا÷ر 

أّما  واملفعوالت وا÷مل������ة الفعلّية واال�سمّية. ا

معاي�سة النحاة يف ما نذروا  الهدف منه فهو 

أنف�سهم له، وغا�س������وا عليه من دقاFق اللّغة  ا

، بغية تقدمي ت�سور دقيق عن 
14

واأ�رصاره������ا

عملهم، يفيد املعا�رصون منه يف بناء موقفهم 

من الّنحو وم�ساFله.

أّن  ت�سري الكت������Ö اخلم�سة ال�ّسابق������ة اإىل ا

الõّعبالوّي حر�ش ط������وال حياته على �سيء 

واحد نذر نف�سه له، هو النقد اللّغوّي. وهذا 

 ،
15

الّنقد، مبعنى ت�سويÖ اخلطاأ يف الكالم

قدمي عند العرب القدامى واملحدKن. اهتم 

أّلفوا فيه عدداً غري  به اللّغوّيون والنحوّيون، وا

قليل من الّر�ساFل والكتÖ، انطلقوا فيها كلها 

من هدف نقدّي لغ������وّي واحد، هو التخطÄة 

جراءات التي ÷وؤوا اإليها  أّما االإ والت�سويÖ. ا

دت  pسيد هذا الهدف فقد ا�ستُم�Œ ن������اءKأ يف ا

من معيار وا�س fi������دد، هو االلتõام باللّغة 

العربّية الف�سيحة، فما وافق هذه اللّغة كان 
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�سواب������اً عندهم، واإال فهو خطاأ يجÖ تالفيه 

������واب. وال يعني ذلك  والع������دول عنه اإىل ال�سّ

أّنهم ا�سرتك������وا يف تف�سري واحد للغة العربية  ا

الف�سيحة. فقد كان بينهم:

- املت�س������ّدد الذي الت������õم مبفهوم ع�رص 

االحتجاê بفرعي������ه الõّم������اÊّ: اأقوال عرب 

ا÷اهلّية، والقراآن الكرمي، وبع†ش احلديث 

أق������وال ال�سحاب������ة وف�سح������اء  ال�رّصي������ف، وا

 ،Êس������الم حت������ى منت�س������ف الق������رن الّثا� االإ

و�سعر ال�سع������راء ا÷اهلّي������ن واملخ†رصمن، 

�سالمّين التي  وىل م������ن االإ و�سعر الطبقة االأ

 انتهت بال�ساعر اإبراهي������م بن هرمة املتوفى 

اأي: القباFل،  . وامل������كاÊّ؛ 
16

�سنة 150 ه�������

أ�س������د وهذيل وبع†ش  قري�������ش وقي�ش و“يم وا

 .
17

كنانة وبع†ش الّطاFّين

 ، التطور اللغوّي - واملرن الذي راع������ى 

أو كثرياً،  فخ������رê على ع�رص االحتجاê قلياًل ا

ت 577 ه������� الذي   
ّ
كاب������ن ه�س������ام اللخمي

أّن كل م������ا ُروي عن لهجة من  ا انطل������ق م������ن 

لهجات الع������رب يُوؤخذ به، ول������و كانت اللّغة 

. بل 
18

أو نادرة أو قليل������ة، ا املروّية �سعيفة، ا

�سرتاباذي و�سهاب  اإّن الflõّ�رصّي والّر�سي االأ

 ا�ست�سهدوا بكالم من يوKق 
ّ
الّدي������ن اخلفاجي

بعربّيته ما مل يخالف اأ�ساًل من اأ�سول اللّغة. 

لفا  ������ل االأ pك������ مرون������ًة الذي قب - واالأ

والرّتاكي������Ö الت������ي اأقرتها املجام������ع اللّغوّية 

ل بها؛  pالعربّي������ة يف الع�������رص احلدي������ث، وعم

رغبة يف املواءمة بن اللّغة العربّية وحاجات 

أّن جمامع اللّغة  الع�رص احلدي������ث. واملعروف ا

العربّية عموماً، وجممع اللّغة العربّية يف م�رص 

ا�ست�ساغة كّل معا�رصة  خ�سو�ساً، انطلقت من 

�سالة، فال ت†سيق عن �سيء من  اّت�سعت لها االأ

 .
19

ذلك اإال اأن تاأباه ُروì العربّية وطراFقها

أل�سنة  ما �سا´ على ا و�سملت هذه اال�ست�ساغة 

، ف†ساًل عن 
20

الُكت������اب، وجرت به اأقالمهم

امل�سطلحات العلمّية و�سعاً وتعريباً. 

 ،êمفاهيم العرب لالحتجا ،Rتلك، باإيجا

ومعايريه������م يف الّتخطÄة والّت�سويÖ. فكيف 

أKناء نقده  ������م الõّعبالوّي ه������ذا كلّ������ه يف ا pفه

ج������راءات التي اعتمدها يف  اللّغوّي? وما االإ

Œ�سيده هذا النقد?. وما القيم النقدّية التي 

جابة  أ�سري، قبل االإ �سدر عنها?. من املفيد اأن ا

أّن النق������اد اللّغوّين  �سÄل������ة، اإىل ا
عن هذه االأ

والنحوّين العرب القدامى واملحدKن رددوا 

العاّم������ة يف عنوان������ات كتبهم  كث������رياً كلمة 

أKن������اء مناق�ساتهم، ولكّنهم ما  ور�ساFلهم ويف ا

، بل كانوا  عاّمة الّنا�ش كانوا يق�سدون بها 

؛ اأي:  خوا�ّش الّنا�������ش يق�س������دون بالنق������د 
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الُكتاب لي�������ش غري. وحر�ش بع†سهم على اأن 

خا�ّسة املثقفن، كاحلريري  ينقد يف كتاباته 

الذي �سم������ى كتاب������ه: دّرة الغّوا�ش يف اأوهام 

أّن هدف الّنقد  . وهذا يعن������ي ا
21

اخلوا�ّش

اللّغوّي عند الõّعبالوي ومن �سبقه ومن تاله 

ّنهم يوؤKرون يف لغة  ه������و تنقية لغة الُكتاب؛ الأ

القّراء، وي�سهمون يف تربية ملكاتهم اللّغوّية. 

وقد اأدرك الõّعب������الوّي، من بداية عمله يف 

أّن هذه التنقية لي�ست هدفه  الّنق������د اللّغوّي، ا

وحده، ب������ل هي الهدف اللّغوّي العاّم الذي مل 

يختل������ف حوله اللّغوّي������ون والنحويون العرب 

أّن ق†سّية الّنقد  أّنه اأدرك ا قدÁاً وحديثاً؛ اأي ا

اللّغ������وّي ال تكمن يف اله������دف امل�سرتك، فهو 

أّولها  وا�س fiدد، بل تكمن يف KالKة اأمور: ا

مفه������وم الّت�سويÖ والّتخطÄ������ة الذي Áلكه 

ج������راءات الّنقدّية التي  الّناقد. وKانيه������ا االإ

يعتمدها هذا الّناقد. وKالثها القيم الّنقدّية 

التي تُوجه �سلوكه الّنقدّي.

 q…ƒ¨∏dG ó≤ædG Ωƒ¡Øe k’ qhCG

ال ن�ستطي������ع و�سف الõّعبالوّي باأّنه ناقد 

ّن  ُ مرونة؛ الأ أك أو ا ن، ا pأو م������ر لغوّي مت�سدد، ا

مفهوم������ه للّنقد اللّغوّي جعله يجمع يف اإهابه 

، بحيث كان مت�سدداً ومرناً  ال�سفات الّثال

آٍن معاً. فما هذا املفهوم?.  واأك مرون������ة يف ا

أّن  أّن الق†سّي������ة كلّها انطلقت من ا يُخي������ل اإ› ا

الّنق������اد مل Áلكوا مفهوماً واحداً موحداً للغة 

العربّية الف�سيحة. ولو كانوا Áلكون مفهوماً 

�سب من الي�س������ري اأن يحكموا على  واحداً الأ

أّن������ه خطاأ، واأن  أّي خ������روê على هذه اللّغة با ا

يحكموا عل������ى كل التõام به������ا باأّنه �سواب. 

و�سيتال�سى، يف هذه احلال، اختالفهم حول 

لف������ا والرّتاكيÖ، ويتال�سى معه  ت�سويÖ االأ

أّي مفهوم للّتطّور اللّغوّي. وهذا اأمر flالف  ا

لطباFع اللغات كلّه������ا، تبعاً لالرتباط الوKيق 

ّن  بن اللّغة واحلي������اة. فاللّغة غري جامدة؛ الأ

ّن اللّغة نف�سها تُعÈ داFماً  احلياة متجددة؛ والأ

عن احلياة.

اإّن تع������دد املفهومات يعن������ي تباين حدود 

اللّغ������ة العربّي������ة الف�سيحة، بن ح������د الذين 

فوا بالت�سدد؛  pفُو�س êموا بع�رص االحتجاõالت

نهم ع������دوا اللّغة العربّي������ة الف�سيحة هي  الأ

 .êكالم الع������رب حتى نهاية ع�������رص االحتجا

فوا  pفُو�س êوحد الذين و�سعوا حدود االحتجا

أوا اللّهجات وكالم من يوKق  ّنهم را باملرونة؛ الأ

أ م������ن اللغة العربّية  بعربّيته ج������õءاً ال يتجõّا

الف�سيحة. وحد الذين اآمنوا بالّتطّور اللّغوّي 

نهم فهموا اللّغة  فوا باأّنهم اأك مرونة؛ الأ pفُو�س

أّنها لغة قادرة على  العربّي������ة الف�سيحة على ا
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تلبية حاج������ات احلياة واحل†س������ارة. ويُخيل 

أّن مفهوم الّنقد اللّغوّي عند  اإ› م������ّرة اأخرi ا

الõّعب������الوي جم������ع بن املفهوم������ات الثالKة 

ال�ّسابقة. فكيف حتقق له ذلك?.

انطلق مفهوم الõّعب������الوّي للّنقد اللّغوّي 

ن  pأّن هناك حاجًة لالتفا¥ على مفهوم مر من ا

اختالف  ّن  ج������ّداً للغة العربّية الف�سيحة؛ الأ

�سول اأف†سى  القدماء يف كثري من املذاهÖ واالأ

 .
22

ح������كام والفرو´ آراFهم يف االأ اإىل تباين ا

وق������د رغ������Ö يف اأال يكون واح������داً من هوؤالء 

تية  املختلفن، ولذلك حر�ش على املباد االآ

الت������ي تُ�سكل مفهومه املرن جّداً للغة العربّية 

الف�سيحة:

- اعتم������د على ما اتفق علي������ه اللّغويون 

والنحويون املت�س������ددون، وهو االلتõام بع�رص 

االحتج������اê، مب������ا يعني������ه هذا االلت������õام من 

اال�ست�سه������اد بقراءات الق������راآن الكرمي حتى 

ال�ّساّذ منها، ومبا ُروي من احلديث ال�رّصيف 

ما مل يُنبه على �سذوذ الّرواية،  باللّفß واملعنى 

وباأق������وال   ،
23

اأو خطÄه������ا ت�سحيفه������ا،  أو  ا

حابة، وباأ�سعار ا÷اهلّين واملخ†رصمن  ال�سّ

�سالمّي������ن كجرير  وىل م������ن االإ والّطبق������ة االأ

خطل وذي الرّم������ة والُكميت  والف������رRد¥ واالأ

 ..êوالعجا ìوروؤبة والطرما

أ املرونة يف اال�ست�سهاد.  - اعتمد على مبدا

أّنه مل يجع������ل مفهومه مق�س������وراً على  ذل������ك ا

املتف������ق عليه ب������ن املت�سددي������ن فح�سÖ، بل 

راì يُ†سي������ف اإىل املتفق عليه قدراً كبرياً من 

املرون������ة. واملرونة عنده تعن������ي اأن ي†سم اإىل 

مفهومه اال�ست�سهاد بكالم من يوKق بعربّيته، 

�سرتاباذي  أ�س������وة بالflõ�������رصّي والر�س������ي االأ ا

 .
ّ
 واأحمد �سهاب الدين اخلفاجي

ّ
وال�ّسيوطي

وامل������راد هن������ا اال�ست�سه������اد بكالم م������ن يُوKق 

بعربّيته م������ن اأ�سحاب الّطبقة الّرابعة، كاأبي 

. فقد ا�ست�سهد الflõّ�رصّي به يف 
ّ
ّ“ام الّطاFي

وهو واإن  أواFل �سورة البقرة، وقال:  تف�س������ري ا

كان fiُدK������اً ال يُ�ست�سهد ب�سعره يف اللّغة فهو 

من علم������اء العربّية، فاجعل ما يقول مبن�õلة 

. كم������ا ا�ست�سهد اب������ن ال�سيد 
24

ما يروي������ه

 ببيت للمتنّبي على �سّحة اإ�سافة 
ّ
البطليو�سي

 ، آله ويõيد من اأعداFه يف ا مري  اآل اإىل ال†سّ

وقال فيه كالماً م�سابه������اً لكالم الflõّ�رصّي 

. واإذا كانت هذه حال املرونة 
25

يف اأبي ّ“ام

 ،
ّ
عن������د الflõّ�رصي وابن ال�سي������د البطليو�سي

أع������الم اللّغة العربّية، فما  وهما علمان من ا

الذي Áن������ع الõّعبالوّي من اتباعهما بقوله: 

وهكذا ا�ست¶هرنا باأ�سعار من يُوKق بعربّيته، 

أFمة العربّية، وطاعت به  أق������الم ا ومبا جرت ا



q ¨و≥د ال∏¨و≥د ال∏q¨و qد ال∏ والن≥د ال∏ والن≤qوالن q∏د ال≤q∏د ال∏ والن≥د ال≤q∏د ال≤ q و ÑYq و ÑYq õالõال

67 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

أل�سنته������م اإذا �سارت اإىل اتف������ا¥ وتال¥، ومل  ا

. وهذا 
26

تخال������ف اأ�ساًل من اأ�سول اللّغ������ة

أّن مرونة الõّعب������الوّي لي�ست اقتداًء  يعن������ي ا

ببع†������ش اللّغوّين القدام������ى فح�سÖ، بل هي 

مرونة مقيدة مبا مل يخالف اأ�ساًل من اأ�سول 

عمال  ّن هذه املخالفة عمل من االأ العربّية؛ الأ

التي تهدم اللّغة، وكل ما يهدم اللّغة بعيد عن 

مفهوم الõعبالوّي للغة العربّية الف�سيحة.

أ معار�سة النقل بالنقل.  - اعتمد على مبدا

ف������اإذا اقت�رصت بع†ش املعاجم على كلمة فال 

خرi مطابقة لها  أّن املعاج������م االأ يعني ذلك ا

أّن معار�س������ة ما نقله  م������ر. ذلك ا يف ه������ذا االأ

معجم مبا نقله معجم اآخر مفيد يف مو�سو´ 

الّتخطÄ������ة والّت�سوي������Ö؛ اإذ اإّن هناك قاعدة 

أّن من حفß حّجة على  ذهبّية تن�ش عل������ى ا

من مل يحفß. وق������د حر�ش الõّعبالوّي على 

حكام  آه مفيداً يف احلد من االأ أ، ورا هذا املبدا

اللّغوّية املطلقة. من ذلك نقُده منع اإبراهيم 

�سدل ا�ستناداً اإىل  أ�سدل مبعنى  ا  
ّ
الياRجي

، والflõّ�رصّي  اأفعاله أّن ابن القوطّي������ة يف  ا

 ، نهايت������ه K������ري يف  ، واب������ن االأ أ�سا�س������ه ا يف 

، اقت�رصوا على  م�سباح������ه  يف 
ّ
والفيوم������ي

�سدل وحدها. ف������اإذا عار�ش الّناقد النقل 

 ،iمن املعاجم ال�ّسابقة بنقٍل من معاجم اأخر

كالل�س������ان والقامو�������ش والّت������اê واملخ�س�ش، 

أ�سدل مبعنى  ا أّن  أّن الن�ش عل������ى ا اكت�س������ف ا

. وهذا دليل 
27

�س������دل ورد �رصيحاً فيه������ا

خرi حّجة  أّن ما حف¶ته املعاج������م االأ عل������ى ا

وىل الت������ي اقت�رصت على  عل������ى املعاج������م االأ

مر  . كذل������ك االأ أ�س������دل ا �س������يء دون  �سدل

. فقد ورد  الم اأالم مبعن������ى  بالن�سب������ة اإىل 

 ìالّن�ش على ذلك �رصيحاً يف الل�سان وامل�سبا

مر كذلك يف  والّتاê وابن القوطّية، ومل يكن االأ

غريها من املعاجم.

�سهر يف  ك واالأ - اعتمد على مراعاة االأ

أّنه منكر اأو رديء.  الّرواية مامل يُن�ّش عل������ى ا

أي†ساً، ولكّنه يهتّم  أ مرتب§ باملعاجم ا هذا املبدا

بتعار�ش الن�سو�ش فيه������ا. قال الõّعبالوّي: 

اإذا تعار�ست ن�سو�������ش املعاجم عمدنا اإىل 

�سهر اإذا كان  ك������ واالأ الّتمحي�ش، فاآKرنا االأ

امل������دار على الّرواية، ومل ‰نع من غريه اإال اأن 

أّنه منك������ر، اأو رديء، اأو مذموم،  يُن�ش على ا

. ومراد الõّعبالوّي بالّتمحي�ش 
28

اأو مهمل

أو كتاب لغوّي  عدم االكتفاء مبا اأورده معجم ا

أو نح������وّي، بل البد من البح������ث فيها كلها؛  ا

�سهر يف الرواية، قبل احُلكم  ك واالأ ملعرفة االأ

 õFفمن اأخذ با÷ا  .Ö������ة والّت�سويÄبالّتخط

ة وال�سهرة فقد اأخطاأ  الذي مل يناهõ حد الك
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الكثري امل�سهور، لكّنه مل يخطÅ ال�سحي على 

كّل ح������ال. ولي�ش يُحمل الُكت������اب على تخري 

اأجود اللغت������ن فيما يتفق له������م من �سنوف 

أو يقع لهم م������ن اأ‰اط الّتعبري، اإال  الكتابة، ا

أو نادرة  اأن تكون اإحداهم������ا �سعيفة ُمنكرة، ا

. وهذا 
29

أو �ساّذة ف������ّذة ������اً وحتقيق������اً، ا ن�سّ

أ  املب������داأ يف ال�سما´ عن العرب مرتب§ باملبدا

ال�ّسابق القاF������ل اإّن من حفß حّجة على من 

أي†س������اً باملعاجم العربّية  مل يحفß، ومرتب§ ا

ّنه������ا اعتمدت ال�سم������ا´ وحده،  القدÁ������ة؛ الأ

وتركت القيا�������ش للّغوّين والنحاة. وقد ن�ش 

أّنه اعتمد من  الõعبالوّي على اأمر مهّم، هو ا

ما قُدم عهده منها،  أ�سفارها  معاجم اللّغة وا

�سا�ش، والل�سان،  كال�سح������اì، والقامو�ش، واالأ

والّتاê، وflتار ال�سحاì، واأدب الكاتÖ البن 

قتيبة، والكامل للم������Èد، والكتاب ل�سيبويه، 

 Öه������رّي، ومف������ردات الّراغR والتهذي������Ö لالأ

�سفه������اÊّ، واإ�سالì املنطق البن ال�سكيت،  االأ

Kري، والك�ساف للflõ�رصّي،  والنهاية الب������ن االأ

ي������ده، واملقايي�ش البن  pواملخ�س�������ش الب������ن �س

فعال  ، واالأ
ّ
فار�ش، وامل�سباì املن������ري للفيومي

لف������ا الكتابّية لعبد  الب������ن القوطّي������ة، واالأ

 ،
ّ
الّرحمن الهم������ذاÊّ، وفقه اللّغ������ة للّثعالبي

أ�سباهه������ا.. ذلك بعد  واملõه������ر لل�ّسيوطي، وا

الوق������وف على ما دّلوا عليه م������ن اأغالطها، 

. و�سدف 
30

أر�س������دوا اإليه من ت�سحيفاتها وا

كمحي§  عن املعاج������م والكت������Ö املتاأخ������رة 

أق������رب املوارد، والب�ستان واملنجد،  املحي§، وا

واملعتمد، واأ�رصابها، ومل نُعول على �سيء منها 

أّن  . وه������ذا يعني ا
31

اإال يف ح������ذر واحتياط

الõّعبالوّي مل يعتم������د املعاجم القدÁة دون 

االّطال´ على املاآخذ الت������ي ُوجهت اإليها، ومل 

ي�س������دف ع������ن املعاجم احلديث������ة دون حذر 

أّن ال†سب§ مل  حكام فيه������ا، ومن ا من عدم االإ

يبل������ فيها مبل امل¶اّن القدÁة. وقد اأدرك، 

من اخلطاأ اأن ي¶ن  أّنه  ف†ساًل عن ذلك كلّه، ا

أ�سفار  أّن معاجم اللّغة وم������ا اإليها من ا X������ان ا

النحو وحوا�سيها، وكتÖ ال�رصف و�رصوحها، 

أّن معّول حتقيقه  هي عّدة اللّغوّي وحدها، وا

وغاية بحثه وُحكمه دون �سواها. وال�سحي 

أّن مراجع اللّغ������وّي، اإىل ذلك، كتÖ التف�سري  ا

دب ودواوي������ن ال�سع������ر و�سحف الّر�ساFل  واالأ

والّرق������ا´، وم�سنف������ات الق������وم يف الّتاري������خ 

�سفار، بل موؤلفاتهم يف flتلف  خبار واالأ واالأ

كم  pعه������م يف احلFالعل������وم وال�سناعات وو�سا

. ولعّل دّقة احُلك������م يف الّنقد 
32

مث������ال واالأ

أّن حر�سه  اللّغوّي عند الõّعبالوّي نابعة من ا

�سهر يف الرواية عن  ك واالأ على مراع������اة االأ
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العرب، قاده اإىل “حي�ش الّرواية يف املعاجم 

حاط������ة بها؛ ليملك �سابطاً  والكتÖ، واإىل االإ

للُحك������م بالّت�سويÖ والّتخطÄ������ة؛ ولÄال يُقدم 

أKناء نقده لغة الُكتاب.  حكماً غري دقيق يف ا

أ ا�ست�سفاف احلكم  - اعتم������د على مب������دا

.
33

بالّتغليÖ واال�ستح�سان والرتجي

حمل  أ القيا�ش، وهو  - اعتمد على مبدا

�س������ل لعلّة جامع������ة بينهما،  الفر´ عل������ى االأ

. وقد 
34

باإعطاء املقي�ش ُحكم املقي�ش عليه

Fمة يف القيا�ش، وخ�سو�ساً  الحß اختالف االأ

 Rقيا�ش الّت�رصي������ف واال�ستقا¥ والنقل واملجا

أّية اأهمّية، بل راì يعتمد  والّنحو، لكّنه مل يُعر ا

أ . ومن القواعد التي حر�ش  على هذا املبدا

اإذا اّتفق عن العرب  أّنه  مر ا عليها يف هذا االأ

مطرد يف القيا�ش واال�ستعمال فال خالف يف 

. وكّل م�سم������و´ خرê عن القيا�ش، 
35

اإيثاره

واط������رد ا�ستعمال������ه، اتب������ع في������ه ال�سما´ ومل 

يق�������ش عليه. واأهمل ما انق������اد للقيا�ش و�سذ 

ا�ستعمال������ه، وما �س������ذ يف القيا�������ش وندر يف 

آKر يف القيا�ش النحوّي العلّتن  اال�ستعمال. وا

الّتعليمّي������ة والقيا�سّية، واأهمل العلّة ا÷دلّية 

القيا�������ش ال������ذي ا�ستُند فيه  ّن  الن¶رّي������ة؛ الأ

اإىل اإح������دi العلّتن الّتعليمّية والقيا�سّية اإّ‰ا 

يجان�ش طبيعة اللّغة وخ�ساF�سها دون القيا�ش 

ال������ذي اعتمد على العلّ������ة ا÷دلّية الّن¶رّية 

فنحا نح������و الفل�سفة وات�س������م ب�سمتها، وغدا 

 .
36

�سناعة بل ريا�سة عقلّية ون�ساطاً ذهنّياً

أّن املع������ول علي������ه يف التعليل ما ارتب§  وراأi ا

فيه �سّحة احُلكم النح������وّي ب�سالمة املعنى، 

واأهمل بع†ش ما توحي به ال�سناعة النحوّية، 

. غرا¥ يف الّتاأويل، والتكلف يف الّتخري كاالإ

اإ�ساغ������ة ما �سا´  أ  - اعتم������د على مب������دا

أل�سن������ة الُكتاب، وجرت ب������ه اأقالمهم،  عل������ى ا

 ìسالة ومل “ن������ع منه ُرو� م������ا ات�سعت ل������ه االأ

أ م�ستمّد  . وهذا املبدا
37

العربّي������ة وطراFقها

من جمامع اللّغة العربي������ة، وتابع لقراراتها، 

مادامت ا÷هات الوحيدة املخولة باإجاRة ما 

 .Öألفا وتراكي ل�سنة من ا �سا´ على االأ

أ الّتطور اللّغوّي، فحر�ش  اعتمد على مبدا

 ،Rددها باملجاŒالكل������م و Êمعا êعلى تدر

وجماR املجاR، والنقل من اخلا�ّش اإىل العاّم، 

 ßفقد ينتقل اللّف . ومن العاّم اإىل اخلا�������شّ

ع له اإىل معنى  pالذي ُو�س 
ّ
من املعنى احلقيقي

 اأو جماRّي. والبد، يف هذه 
ّ
آخ������ر غري حقيقي ا

احلال، من �سلة ترب§ املعنى املجاRّي باملعنى 

. ولكّن املعنى املج������اRّي نف�سه قد 
ّ
احلقيق������ي

آخ������ر، فيُعد املعنى  ينتق������ل اإىل معنى جماRي ا

 Êّول اأ�ساًل، ويُع������د املعنى الّثا املج������اRّي االأ
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، اأن تõل  ع������ جم������اR املجاR. فاأ�سل معنى 

القدم ب�س������يء، كحفرة، في�سق������§ �ساحبها. 

ع من  . وقد اّت�س������ع معنى  تع ومثل������ه 

الكب������و وال�سق������وط اإىل اخلط������اأ يف العم������ل 

أو:  والنطق، فاأ�سب قولنا: ع ل�سان فالن، ا

 Rّم اّت�سع املجاK .ًّياRع يف كالمه، قوالً جما

نف�سه اإىل جماR املج������اR فقيل: ع جده اإذا 

 êأّما تدر . ا
38

أتع�س������ه ه ا اإذا ا تع�ش، واأع

 ßعلى لف Öاأن يغل املعاÊ بالنقل فاملراد به 

معن������اه املجاRّي حتى ي�سته������ر به ويُعرف بال 

 Rأ�سماه اأ�سحاب البيان: املجا قرينة، وهو ما ا

، فيُدعى ك�سÖُ اللّفß معناه ا÷ديد  الّراج

�سالمّية،  لف������ا االإ نق������اًل. ومن ذلك غلبة االأ

ّ وغريها  الة والõّكاة وال�سي������ام واحل كال�سّ

. من هذا النقل 
39

د بها �رصعاً pعلى ما ُق�س

�سل اإتيان  الورد يف االأ نقُل اخلا�ّش اإىل العاّم 

املاء، Kم �سار اإتي������ان كّل �سيء ورداً. واملاFدة 

تُ�سمى كذل������ك اإذا كان عليها طعام. هذا هو 

معناها اخلا�ّش، ولكن الّنا�ش عمموا داللتها 

أم مل يكن.  فا�ستعملوا املاFدة اأكان عليها طعام ا

واخلا” خا�ّش ب������ذي الف�ّش ولكّنهم عمموه 

فجعلوه ي�سمل احللق������ة اأكان عليها ف�ّش اأم 

كل  . ونق������ُل الع������اّم اإىل اخلا�ّش 
40

مل يك������ن

ر�ش دابة، Kم ُخ�س�ست الّدابة  ما�ش على االأ

مل������ا يُركÖ، وكلمة العرو�������ش التي تُطلق على 

نثى ولك������ّن الّنا�ش جعلوها خا�ّسة  الذكر واالأ

نثى، وكلمة املاأ” التي تُطلق على اجتما´  باالأ

الّنا�������ش يف اخل������ري وال�رص، ولكّنه������م جعلوها 

. وقد عر�ش  ÖFخا�ّسة باالجتما´ يف امل�سا

لفا التي تدرجت  الõّعبالوّي عدداً من االأ

 ، أب������ا›، ومعنى: اكرت معانيها، لقولهم: ال ا

، وتفقد..وغايته من هذا  ه، وتنõه، وُر�س pأب وا

أنه ال وجه  ا �سارة اإىل اأمر ذي بال، هو:  كلّه االإ

÷مود املعنى يف اللّفß كما يبدو ذلك حيناً 

أّن اعتماد كثري  يف كثري من املعاجم العربّية، وا

من املحدK������ن على Xاهر الن�������شّ والّتعويل 

�سول  عليه يف الّتخطÄة والّت�سويfl Öالف الأ

ارتق������اء اللّغة و�س حت������ول معانيها وطراFق 

.
41

جيال تعبريها بتحول الع�سور واالأ

تل������ك، يف حدود ما اأعل������م، املباد التي 

�سكلت مفهوم الّنقد اللّغوّي عند الõّعبالوّي، 

وه������ي مب������اد ا�ستمده������ا الõّعب������الوّي من 

املفهومات اللّغوّية والنحوّية العربّية القدÁة 

واملعا�������رصة، ولكّنه �سكل منه������ا كلها مفهومه 

�سال������ة اللّغة العربّية ومعا�رصتها.  اخلا�ّش الأ

فال�س������واب يف مفهومه يعن������ي االنت�ساب اإىل 

�سالة، واخلطاأ يعن������ي جمافاة هذه  ه������ذه االأ

�سالة  �سالة والبعد عنها. ولي�ش مراده باالأ االأ
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أّن اللغ������ة العربّية الف�سيح������ة هي ما و�سلنا  ا

 Êعن كالم العرب حتى منت�سف القرن الثا

الهج������رّي، وم������ا قي�ش عليه م������ن كالم �سعراً 

اً فح�سÖ، بل تعني اأي†ساً كالم ف�سحاء  ون������

العرب بعد ع�������رص االحتجاê مادام مرتبطاً 

ب�سلة ن�س������Ö ما بكالم من يُحت������ باأقوالهم 

أو كان خا�سع������اً للقيا�ش عليه،  أ�سعاره������م، ا وا

أو اأقرته جمامع اللّغ������ة يف الع�رص احلديث،  ا

وما خ†س������ع لقوانن الّتطور اللّغوّي، كانتقال 

املعنى من العاّم اإىل اخلا�ّش ، اأو من اخلا�ّش 

اإىل العاّم. 

á qjó≤ædG äGAGôL E’G kÉ«fÉK

ّول  ا�ستخ������دم الõّعب������الوّي يف كتاب������ه االأ

اأخطاوؤنا يف ال�سحف والّدواوين م�سطلحاً 

نه  كان �ساFع������اً يف Rمن تاأليفه الكتاب، هو 

؛ اأي طريق������ة   ال�سحي������
ّ
البح������ث العلم������ي

أّن �سيÄاً واحداً من  . ويب������دو ا
ّ
البح������ث العلمي

آنذاك،  النه������ كان ي�سغل الõّعبالوّي ا هذا 

هو �سّح������ة املقّدمات التي تق������ود اإىل �سّحة 

اإذا بدا قول ملعرت�ش  . قال يف ذلك:  Fالنتا

فاإّ‰������ا ينبغ������ي اأن ي�سري اإىل fi������ل اعرتا�سه 

أيعار�سن������ا فيم������ا اّتخذناه  ووجه������ة ن¶������ره. ا

أو  أم فيم������ا انتهين������ا اإليه منه������ا?. ا مقّدم������ة ا

يناRعنا فيما نّدعيه اأ�س������اًل اأم فيما جعلناه 

له نتيجة وحكم������اً?. فعلى هذا ونحوه يكون 

م�س������ا¥ االعرتا�ش ومت�������رصف النقد. وبهذا 

ون¶ريه يجري ال������كالم يف و�سوì ال تالب�سه 

�سا�ش  . هذا االأ 42 �سبهة، وال يعرتيه اختالط

الفل�سفي الذي ح������دده الõّعبالوّي يف كتابه 

جراءات الّنقدّية التي  ّول هو ال†ساب§ لالإ االأ

اتبعها يف كتبه كلها؛ ليُج�سد بو�ساطتها مفهوم 

اللّغ������ة العربّية الف�سيح������ة بح�سÖ مفهومه 

للنق������د اللّغوّي؛ وليتمكن م������ن اال�ستناد اإليها 

جراءات  يف الت�سوي������Ö والّتخطÄة. ولهذه االإ

Kال مراحل، هي: 

مر، الق†سّية  أّول االأ - يعر�ش الõّعبالوّي، ا

اللّغوّية التي حتتاê اإىل ت�سويÖ اأو تخطÄة.

آراء اللّغوّي������ن والّنحوّين  - K������ّم يُق������دم ا

أو  ا  Rباإيج������ا فيه������ا،  واملحدK������ن  القدام������ى 

تف�سيل. 

راء بتو�سي  - يخت������م العر�ش وتقدمي االآ

أيه يف �سوابها اأو خطÄها.  را

 مل 
ّ
�سا�سي هذه املراحل الّث������ال اإجراء االأ

يتناRل الõّعبالوّي عنه يف نقده اللّغوّي كلّه. 

ولكّن هناك اإجراءات اأخرi اّتبعها يف ق†سّية 

أبرRها: دون اأخرi، ا

- انتق������ل العر�������ش وبي������ان ال������ّراأي عند 

اأخطاوؤنا  يجاR يف  الõّعبالوّي، عموماً، من االإ
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، اإىل  لغة العرب يف ال�سح������ف والدواوين و

خرi. ففي  الّتف�سي������ل يف كتب������ه الّثالK������ة االأ

نوه به يف  حن قدم نقداً موج������õاً لق†سّية 

، هو:  اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين

: يقولون: نّوه 
43

قال الياRج������ي نّوه به: 

أو اإلي������ه، بدل: عر�ش به،  بال�ّس������يء، اأو عنه، ا

أ�س������ار اإليه. ولي�������ش ذلك من  أمل������ع اإلي������ه، وا وا

ا�ستعمال العرب يف �سيء. اإّ‰ا يُقال: نوهُت 

 ìكره على جهة املد pأو با�سمه: رفعُت ذ بفالن ا

والّتع¶ي������م و�سهرته. ونوه������ُت بõيد: رفعُت 

. والوهم يف ا�ستعمال هذا  �سوتي فدعوتُ������ه

ة. قال ابن  الفعل �ساF������ع يف الدواوين بك������

ونُه������ُت بال�ّسيء نوه������اً ونوهُت به  من¶������ور: 

ونوهتُه تنويهاً: رفعتُه، ونوهُت با�سمه: رفعُت 

أّول من  أنا ا ويف حديث عمر: ا . وقال:  كره pذ

ن������ّوه بالعرب. يقال: نّوه ف������الن با�سمه، ونّوه 

. وقال:  فالن بفالن اإذا رفعه وطري به وقّواه

أّنه نّوه به علي؛ اأي �سهره  ويف حديث الõبري ا

 .
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. وقال: نّوه به: دعاه وعرفه

معجم  ت������راه يُقدم نقداً مف�ساًل لق†سّية 

م�سالك  ومعاج������م ومعجم������ات يف كتاب������ه 

. فقد كتÖ يف هذه 
45

القول يف الّنقد اللّغوّي

الق†سّية Kال �سفحات، البد من اخت�سارها 

أّن اأ�سل  �سارة اإىل ا هن������ا بالقول اإّنه بداأها باالإ

. وقد  حروف املعجم املعج������م هو:  قولك 

حروف  ّول  أّول اللّغوي������ون ذلك تاأويل������ن، االأ ا

 . عجام حروف االإ  Êوالثا ، اخل������ّ§ املعجم

ناق�������ش الõّعبالوي هذي������ن التاأويلن، فقال 

ّول �سفة فارقت  املعج������م يف الّتاأويل االأ اإّن 

مو�سوفها فغ������دت �سفة غالبة، وهذه Œُمع 

املعجم يف الّتاأويل  . و معاجم جمع تك�سري 

 �ُسمي به الكتاب الذي 
ّ
الّثاÊ م�سدر ميم������ي

ج������اء ترتيÖ م†سمونه عل������ى هذه احلروف، 

أي†ساً  وقيا�������ش جم������ع امل�سادر هو الّتك�س������ري ا

. والوا�س م������ن مناق�سة الّتاأويلن  معاج������م

أّن الõّعب������الوي مّي������ال اإىل جمع  ال�ّسابق������ن ا

معاجم واإن �سعف جمع الّت�سحي  التك�سري 

أّم������ا اللّغويون الذين  معجم������ات ومل ينكره. ا

املعجم فهم  آراءه������م يف جمع كلم������ة  قدم ا

، وابن جّني  �رص الف�ساح������ة  يف 
ّ
اخلفاج������ي

، والّر�سي يف  ع������راب �������رص �سناع������ة االإ يف 

�سد. ولي�ش  ، واملÈد، ونا�رص الدين االأ ال�سافية

يجاR اإىل  هناك تعليل fiدد لالنتقال من االإ

الّتف�سيل عند الõّعبالوّي. فقد يدعو املقام 

لغة  يجاR، كما ه������ي احلال يف كتاب  اإىل االإ

. اإذ اإّن اأ�سل الكتاب مقاالت �سغرية  العرب

Rاوية يومّية  كتبه������ا الõّعبالوّي لتُن�������رص يف 

 Rأّن اإيجا الثورة ال�سورّية. اأي ا يف �سحيف������ة 
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أّن املقام ال يّت�سع  الّنق������د اللّغوّي هنا نابع من ا

تلك  للّتف�سي������ل. من ذلك نقده قول القاFل: 

. فقد عر�ش االنتقاد الذي 
46

ق†سّية هامة

راء الّثالKة  ُوج������ه لهذه الق†سّي������ة، وذك������ر االآ

أيه ب�سّحة  املتعلقة بها. وختم ذلك بتقدمي را

أّن  ، على ا أه������م هم وا ، م������ن  اله������اّم واملهّم

بينهما فرقاً نابعاً م������ن Rيادة الهمõة، فاملهّم 

م������ر ال�ّسدي������د، والهاّم لغري ذل������ك. ورمّبا  لالأ

كانت الق†سّية املنقودة نف�سها يف غري حاجة 

 التي 
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Xهرانيكم طال������ة، كق†سّي������ة  اإىل االإ

أّنها بفت النون ال ك�رصها.  نب������ه كثريون على ا

أّن االŒاه الغالÖ يف الّنقد اللّغوّي عند  على ا

الõّعبالوّي هو الّتف�سيل الذي ي�سم بعر�ش 

راء ومناق�ستها واالنتهاء منها بحكم ُمعلل،  االآ

جراء الّتا›. وهذا مو�سو´ االإ

عّم،  - جرi الõّعب������الوّي، يف الغالÖ االأ

دلة واإنعام  راء وال�ّسواه������د واالأ ا�ستق�ساء االآ

أKناء املناق�سة، بغية االطمÄنان اإىل  الفكر يف ا

 .Öة والّت�سويÄسّحة احُلكم بالّتخط�

������واب، وابتغاء احلّق. فاإذا  - حتّري ال�سّ

كان ل������راأي املنقود وجه م������ن �سواب و�سداد 

أب������رRه وحمده عليه، ون�ش على �سوابه، واإن  ا

آه �سعيف������اً. فهذا بع†ش حت������ّري ال�سواب  را

وابتغاء احلّق يف راأي الõعبالوّي، ف†ساًل عن 

أّنه ان�سيا´ حلرمة العلم.  ا

- اإذا خالف املنق������ود يف الّراأي والّتعليل 

مر الع������ذر يف اخلطاأ، Kم  أّول االأ انتحل ل������ه ا

ابتعد ع������ن املبالغة يف اإب������راR اخلطاأ. فمن 

أو تق�سري?. الذي يخلو من �ساFبة ا

 Öأو الّت�سوي - ال يطلق حكماً بالّتخطÄة ا

قبل الّتثبت م������ن �سّحته، والتاأمل يف جوانبه 

أدّلت������ه واالعتماد عل������ى الدربة  وروايات������ه وا

والّدراية.

أّن اللّغ������ة كاF������ن ح������ي،  - انطل������ق م������ن ا

حي������اء من تبدل وتغري؛  يغ�ساها ما يغ�سى االأ

لتتمكن من الّتعب������ري عن احلاجات املتجددة 

مر فر�������ش عليه مراعاة  بناFه������ا. وهذا االأ الأ

ف�ساحة املعا�رصة وع������دم االكتفاء بف�ساحة 

. ومن K������م اآمن مب������ا اأجاRته جمامع  ا
ّ

ال������رت

أّن اإÁان������ه بذلك مل  اللّغ������ة، وعمل ب������ه. بيد ا

يكن اإÁان ال†سعف������اء، وال تقليد العاجõين؛ 

ّن Kقت������ه الكبرية مبجامع اللّغ������ة العربّية مل  الأ

�ساغة ما   الإ
ّ
�سا�س������ي حتجÖ عن������ه ال�رصط االأ

أل�سنة الُكت������اب املعا�رصين وجرت  �سا´ على ا

�سالة، وال  اأن تت�سع له االأ ب������ه اأقالمهم، وهو 

. ومن 
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“نع منه ُروì العربّي������ة وطراFقها

تتلطف لتخري ما ال ي�س  أّنها  Kم الح������ß ا

أ�ساليÖ الُكتاب متى �سا´، وتتاأّتى لتلم�ش  من ا

الو�ساFل لتاأويله، بل تبتغي كل �سبيل لتخل�ش 
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اإىل اإجاRت������ه واحُلكم ب�سّحت������ه ولو مل ين�رصه 

 ،
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أو ت�سعفه حّج������ة قاطعة دليل مفح������م، ا

كما هي حالها ح������ن �سعت يف عامي 1978 

لعÖ فالن  و1979 اإىل اإج������اRة قول القاFل: 

†ش  pولكّن قرارها ُرف ، دوراً يف هذا امل†سمار

ّن هذا الرّتكي������Ö ترجمة حرفّية  مّرت������ن؛ الأ

لعب������ارة اأجنبّية، ولي�ش ل������ه �سند من �سواب§ 

ألفاXاً وعبارات  اللّغة العربّية. ولكّن هناك ا

مماKلة اأجاRها جممع اللّغة العربّية بالقاهرة، 

الّتغطية مبعنى  من نحو: ا�ستعم������ال لف¶ة 

فو�سُت فالناً  أ�سلوب  ، واإجاRة ا اال�ستيعاب

 
ّ
، وهما ترجمة حرفّية للفß اأجنبي مر يف االأ

، مل يُخف الõّعبالوّي ا�ستياءه 
ّ
أ�سلوب اأجنبي وا

م������ن اإجاRتهما، ومل يهم������ل مناق�ستهما لبيان 

جمافاتهما روì العربّية.

 á qjó≤ædG º«≤dG kÉãdÉK

ال تختلف القيم الّنقدّية عن القيم العاّمة 

أّنها تُوجه �سل������وك �ساحبها، ولذلك فاإّن  يف ا

حديثي عن القي������م الّنقدّية عند الõّعبالوّي 

أKناء  �سيعن������ي القيم التي وجه������ت �سلوكه يف ا

 iأّن هناك قيماً اأخر نقده لغة الُكتاب. بيد ا

Áلكها الõّعبالوّي، ولكّنني لن اأحتد عنها 

ل†سع������ف ارتباطها بالّنق������د اللّغوّي، كقيمتي 

ّي اللّتن جعلتاه  pرص������� خال�������ش االأُ الوفاء واالإ

ي������رتك درا�سة الّطÖ، ويُوؤخ������ر Rواجه، ليعيل 

اأ�رصته بعد وفاة وال������ده. وقيمة ال�سÈ التي 

جعلته يتحمل اأعباء احل�سد والف والّد�ساF�ش 

التي رافقت عمله يف ديوان املعارف، وعمله 

مدي������راً للرّتبية يف درعا ودم�س������ق. وقيمتي 

 والّثقة بالنف�������ش اللّتن 
ّ
خال�������ش املهن������ي االإ

جعلت������اه يقبل تدري�ش التاري������خ وا÷غرافيا، 

 ìفيهم������ا، بعد ‚ا 
ّ
وه������و غري اخت�سا�س������ي

ح�س������اده الالّجن يف خدم������ة الفرن�سّين يف 

نقل������ه من مكتÖ وRير املعارف اإىل الّتدري�ش. 

لم التي جعلته يدر�ش احلقو¥  pالع Öّوقيمة ُح

ويتخّرê يف جامعة دم�سق، وي�ستمر يف قراءاته 

ر عام 1939 كتابه  pاللّغوّي������ة والّنحوّية، ويُ�سد

، على  اأخطاوؤن������ا يف ال�سح������ف والّدواوين

الّرغم من اأعباء الوXيفة والّتدري�ش. 

أّن القي������م من¶وم������ة متكاملة،  �سحي������ ا

أّن حديث������ي القاب������ل عن القي������م الّنقدّية ال  وا

يعني انف�سال القي������م االجتماعّية والعلمّية 

أو ع������دم ارتباطها بها.  وال�سخ�سّي������ة عنها، ا

أّن البح������ث ي�سم  أي†س������اً ا حي ا ولك������ّن ال�سّ

ر على القي������م الّنقدّية، بغية  pاحلذ õ������بالرتكي

تو�سي������ �سالتها باللّغ������ة العربّية الف�سيحة 

وبالُكتاب الذين ي�ستعملونها يف الّتعبري. 

 ìلكها �سالÁ أّول القي������م الّنقدّي������ة التي ا
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 Rاõها، قيمة: االعتRأبر الّدي������ن الõّعبالوّي وا

باللّغة العربّية، وال�ّسعي، اإىل تنقية لغة الُكتاب 

غ������الط اللّغوّي������ة والنحوّية.  م������ن �سواÖF االأ

مران بالن�سبة اإىل الõّعبالوّي مرتابطان.  واالأ

اإذ اإّن اعتõاRه باللّغة العربّية الف�سيحة مل يكن 

اعتõاRاً لف¶ّياً، بل كان قيمة قومّية Œلّت يف 

�سعي������ه اإىل تنقية لغ������ة الُكتاب من االأغالط، 

Áانه باأKرهم يف لغ������ة القّراء. ولقد  تبع������اً الإ

Œلّ������ى االعتõاR نف�سه يف قيم������ة اأخرi هي 

املرون������ة. فقد اآمن باأّن تطور اللّغة العربّية مل 

يقف عند ع�رص االحتجاê، فهي لغة ح†سارة، 

ات�سعت حلاجات العرب يف الع�رص احلديث 

كم������ا اّت�سعت لها يف الع�سور ال�ّسابقة. ولهذا 

ال�سبÖ مل Áنع الõّعبالوّي ف�ساحة املعا�رصة، 

بل عمل به������ا، ور�سي ب�سوؤونه������ا و�سجونها، 

�ساليÖ احلديثة  لفا واالأ على اأال Œايف االأ

التي و�سعتها جمامع اللّغة العربّية يف الوطن 

ّن   �سواب§ اللّغة العربّية الف�سيحة؛ الأ
ّ
العربي

ذل������ك يõيد اللّغة العربّية ق������ّوة ومنعة وقدرة 

أركانها  على مواكبة الع�رص احلديث، ويُبعد ا

أو بُعد عن  أّي �سعف، اأو هدم، ا و�سننها ع������ن ا

 . الرّتا

ن�ساف.  القيمة النقدّية الّثاني������ة هي االإ

ّنها  وهذه القيمة مركب������ة ولي�ست ب�سيطة؛ الأ

مرتبطة بالّناقد واملنق������ود معاً. فقد حر�ش 

ن�س������اف؛ لÄ������ال يُقدم  الõّعب������الوي عل������ى االإ

 ،Öة والّت�سوي������Äُحكم������اً غري دقي������ق بالّتخط

وهو ُحكم يجعله ي¶ل������م نف�سه قبل اأن ي¶لم 

الُكتاب، ويُبعدها ع������ن حقيقة اللّغة العربّية 

في¶لمها وهو احلري�ش عل������ى نقاFها. وقد 

Œلّى اإن�س������اف الõّعب������الوّي يف اأمور عّدة، 

د¥ يف  واب وال�سّ أبرRها حتّري الّدّقة وال�سّ ا

الّنق������د. فتحّري الّدّقة هو الذي جعله موؤمناً 

�سلوب  أو االأ با�ستق�ساء م������ا قيل حول اللّفß ا

يف املعاج������م وُكتُ������Ö اللّغة والنح������و. وحتّري 

راء ويواRن  ال�سواب هو الذي جعله يناق�ش االآ

أو  أيه بالّتخطÄة ا بينها قبل تق������دمي ُحكمه ورا

الّت�سويÖ. وحت������ّري ال�سد¥ هو الذي جعله 

 ìقرب اإىل رو �سه������ر واالأ ك واالأ Áيل اإىل االأ

ّول:  اللّغة العربّية، وهو القاF������ل يف كتابه االأ

أو  أو دفٍع ا أو اإي†س������اìٍ ا  مل ُ‚������رp القلم ب�رصìٍ ا

 ،ìا�ستدراك اإال اأوردنا له الّن�سو�ش ال�سحا

Kبات. ومل نُ�رصp اإىل  وا�ست¶هرن������ا فيه بنقول االأ

خط������اأ اإال �سممنا اإليه الوجه ال�سحي الذي 

 .
50 ينبغي اأن ين�رصف اإليه عن ذاك اخلطاأ

القيمة الّثالث������ة هي التعدد. هذه القيمة 

مر بعيدة عن الّنق������د اللّغوّي،  أّول االأ تب������دو ا

ولك������ّن الّتدقيق فيها عند الõّعبالوّي يجعلنا 
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أّنه فه������م اللّغة العربّية فهم������اً متعدداً  نع������ي ا

ولي�������ش فهماً واحداً. واملراد بذلك هنا تعدد 

ال†سواب§ اللّغوّي������ة؛ فبو�ساطة التعدد ي�سل 

الّناق������د اإىل ُحكم �ساÖ������F �سليم دقيق يالFم 

ُروì اللّغ������ة العربّية الف�سيحة. وهو يقول يف 

عقدُت كل ف�سل على مو�سو´، وكّل  الّتعدد: 

مو�سو´ عل������ى �ساب§ Áكن اأن يُتخذ معياراً 

أبواب الّنقد للف�سل بن اخلطاأ  يف ب������اب من ا

واب، اأو قاعدة يجدر اأن تُ�سن للتب�سري  وال�سّ

ب�سحي الق������ول و“ييõه من فا�سده يف باب 

اأو جم������ال. واأوردت على كّل �ساب§ توّخيتُه، 

أو قاعدة ابتغيتُها، ن�سو�ساً �رصيحة وحججاً  ا

وا�سحة، وما Áكن اأن يُ�سدد القول مبا ذكرت 

وين�رصه ويوؤّيده. ذلك رجاء اأن يتقّوi يف النف�ش 

أK������ره، ويتجلّى يف الذهن �سدق������ه و�سّحته،  ا

. فاإذ كان ال�ّسما´ 
51

فيقع به املقنع واليقن

ُمقدماً على القيا�ش، وهما �سابطان لغوّيان، 

أّن ال�ّسما´ �سال لكّل نقد، وال  فال يعني ذلك ا

القيا�ش �سال لكّل م�ساألة، وال تقدمي ال�ّسما´ 

على القيا�ش قاع������دة ال تتخلف. فاملعول يف 

ن يكون  اب§ هو �سالحّيت������ه الأ اختي������ار ال†سّ

 Öمعياراً يُ�ستدل به على احُلكم. ولهذا ال�سب

م�سالك القول يف النقد اللّغوّي  �سّمى كتابه 

. فامل�سلك واحد  م�سلك الق������ول ومل ي�سّم������ه 

وامل�سالك متعددة متنّوعة، كال�سما´ والقيا�ش 

واملعا�رصة واملواRن������ة واال�ستقراء، وغري ذلك 

واب§ اللّغوّية. من ال†سّ

القيمة الّرابعة هي االحرتام. وهي قيمة 

جليلة، ال تخفى على متتّبع الّنقد اللّغوّي عند 

الõّعب������الوّي. فاأنت ال تع يف نقده كله على 

أو توهن  أو ت�سفيه لراأي ناقد، ا كلمة نابي������ة، ا

أو اإKارة حلفي¶ة، بل  أو تباٍه مبعرفة، ا ملنقود، ا

�ستاذ،  تالحß ا�ستعماله كلمات من نحو: االأ

أ�ستاذنا، وبع†ش  ، وا وال�سي������خ، وكله������م �سي������و

أكابر الّنحوّين واللّغوّين، وغري  الباحث������ن، وا

ذلك من الكلم������ات والرّتاكيÖ التي تنم على 

خر ن¶������رة تقدير واحرتام،  أّنه ين¶ر اإىل االآ ا

فيمدحه اإن اأ�ساب، ويجد له العذر اإن اأخطاأ، 

ويخاطبه ب������وّد، ويناق�ش لغته بت������اأن وروّية؛ 

ّن الق†سّي������ة بالّن�سبة اإىل الõّعبالوّي لي�ست  الأ

ات الُكتاب، بل هي املحاف¶ة  البحث عن ع

 ÖFعل������ى اللّغة العربّي������ة بتنقيتها م������ن �سوا

أّن هذه القيمة تعني  الغل§ واللحن. �سحي ا

أّن الõّعب������الوّي اح������رتم نف�سه قبل اأن يحرتم  ا

خر عند  االآ أّن  أي†س������اً ا غ������ريه، ولكّنها تعني ا

 Öوي�سي Åعب������الوّي كيان م�ستق������ّل، يخطõّال

كم������ا يخطÅ الõّعبالوّي وي�سيÖ. وقد يكون 

أك اعتõاRاً باللّغة العربّية واإّن اأخطاأ  خر ا االآ
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�سلوب، ف†ساًل عن  أو ذاك االأ يف هذه الكلمة ا

أّن الّنق������د، كما فهم������ه الõّعبالوّي، ال يرقى  ا

آراFهم ووجهات  خري������ن واإلغ������اء ا بت�سفي������ه االآ

يجابّيات  ن¶رهم، بل يرق������ى بالبحث عن االإ

قب������ل ال�ّسلبّي������ات، والتما�������ش امل�سوغات قبل 

االأغالط.

❁    ❁    ❁

وبع������د، فالõّعبالوّي ناق������د Kقة، عارف 

أKر اللّغ������ة يف القّراء فراì ينقد  عامل، عرف ا

لغ������ة الُكتاب لينّقيه������ا من �سواÖ������F اللّحن، 

أ�سد  أك������ اإخال�ساً لُروì العربّية، وا ويجعلها ا

أّنه مل يكن الّناقد  �سلة برتاKها وحا�رصها. بيد ا

احلري�ش على اإعالن نف�سه وعمله، واملباهاة 

آراFه، بل كان الّناقد املكتفي  بكتبه ودرا�ساته وا

أّمته اللّغ������وّي والنحوّي،  خال�ش ل������رتا ا باالإ

يعمل به������دوء، ويناق�ش بروية، فاإن مل Áدحه 

اأحد اليوم، ف�سيمدحه كثريون غداً.

ورّين )دار الفكر، دم�سق 1985، ���ص 226( بِذْكر اأّول كتاب   اكتف��ى عب��د القادر عّيا�ص يف: معجم املوؤلِّف��ن ال�سُّ

حف والّدواوين )1939(. اأما كتاب: )َمْن هو يف �سورية عام 1951( فقد  اأ�سدره الّزعبالوّي، وهو: اأخطاوؤنا يف ال�سُّ

ديب ع��زت، )دار الوثبة، دم�سق،  اب �سورية لأ خ��ال من اأّية اإ�س��ارة اإىل الّزعبالوّي، �ساأنه يف ذلك �س��اأن: معجم ُكتَّ

ديب عزت وح�سن حميد و�سمر  ث عنه هو: اأع�ساء احتاد الُكتَّاب العرب، لأ د.ت(. ولعّل املعجم الوحيد الذي حتدَّ

روحي الفي�سل )ط3/ ، دم�سق، احتاد الكتاب العرب 1995(. 

هناك تف�سيالت اأخرى يف �سرية حياة الزعبالوي، ميكن الّطالع عليها يف: اأع�ساء احتاد الكتاب العرب، ط3/ �ص 

ج معانيها، دار املجد،  522-523. ويف: ترجمة الزعبالوي بقلمه، يف نهاية كتاب: مذاهب واآراء يف ن�سوء اللغة وتدرُّ

دم�سق 1989، �ص 302-286. 

ق��ال ق��دري العمر عن الزعب��الوي: )ل يدخل قهوة، ول ي�سه��ر يف حلقة، ول يلهو لهو املوظف��ن(. مقدمة كتاب: 

)اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين(، �ص: ج. 

املطبعة الها�سمّية، دم�سق 1939.

ث عن كتاب )اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين( م�سيداً بدقته واأهميته يف النقد اللغوي كلٌّ من: حممد اخل�سر  حت��دَّ

ح�سن يف جملة الهداية، القاهرة، حزيران 1940. واأحمد ح�سن الزيات يف جملة الر�سالة، القاهرة، اآذار 1940. و د. 

�سالح الدين املنجد يف جملة الر�سالة، القاهرة، ني�سان 1940. وحممد املبارك يف كتابه: فقه اللغة وخ�سائ�ص العربية، 

معه��د الدرا�س��ات العربية العليا، القاهرة 1960. ود. رم�سان عبد التواب يف كتابه: حلن العامة والتطور اللغوي، دار 

املعارف، القاهرة، 1967.

�سالح الدين الزعبالوي: اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين، �ص 3.
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حـــــاالت االإ
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ُكُت��ب اللح��ن القدمية واحلديثة كث��رية، �سرد قوائم بها الدكت��ور رم�سان عبد التواب يف كتابه: حل��ن العامة والتطور 

اللغوي، دار املعارف، القاهرة، 1967 �ص 66 وما بعد . و�سرد بع�سها الدكتور عبد العزيز مطر يف كتابه: حلن العامة 

يف �سوء الدرا�سات اللغوية احلديثة، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1967، �ص 57 وما بعد. كما حتّدث عنها الدكتور 

اأحم��د حممد قدور يف كتابه: م�سّنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العا�سر الهجري، وزارة الثقافة، دم�سق 

.1996

�سر، دم�سق 1983. موؤ�س�سة الوحدة للطباعة والنَّ

املرجع ال�سابق، �ص 3.

املرجع ال�سابق نف�سه.

ال�سركة املتحدة للتوزيع، دم�سق 1984.

دار املجد، دم�سق 1989.

اب العرب، دم�سق 1992. احتاد الُكتَّ

املرجع ال�سابق، �ص 53. 

ل القول فيها رم�س��ان عبد التواب يف كتابه: حلن العامة  للح��ن �ستة مع��ان، ذكرها ل�سان العرب، مادة )حلن(، وف�سَّ

عراب، واللغة، والغناء، والفطنة والفهم، والتعري�ص والتورية، واملعنى  والتط��ور اللغوي. هذه املعاين هي: اخلطاأ يف الإ

والفحوى والطريقة واملذهب.

فغاين: يف اأ�سول النحو، مطبعة جامعة دم�سق، دم�سق، ط3، 1964، �ص19)بت�سرف(. �سعيد الأ

املرج��ع ال�ساب��ق، �ص 20-22. و: د. �سبحي ال�سالح: درا�سات يف فقه اللغة، دار العلم للمالين، ط3، 1968، �ص 

دب للبغدادي 4-3/1. 112-116. و: خزانة الأ

د. عبد العزيز مطر: حلن العامة يف �سوء الدرا�سات اللغوية احلديثة، 115.

�سالح الدين الزعبالوي: مع النحاة، �ص 9.

املرجع ال�سابق، �ص 10.

د. رم�سان عبد التواب: حلن العامة والتطور اللغوي، �ص 64. 

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي، �ص 11.

املرجع ال�سابق نف�سه.

دب للبغدادي، 6/1. خزانة الأ

�سالح الدين الّزعبالوي: مع النحاة، �ص 56.

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي، �ص 12.

املرجع ال�سابق، �ص 17.

�سالح الدين الزعبالوي: اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين، �ص 12.

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي، �ص 15.

املرجع ال�سابق، �ص 14.

املرجع ال�سابق نف�سه.
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�سالح الدين الزعبالوي: مذاهب واآراء يف ن�سوء اللغة وتدرج معانيها، �ص 37. وانظر اأي�ساً �ص 39.

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي ، �ص 14.

�سالح الدين الزعبالوي: مذاهب واآراء يف ن�سوء اللغة وتدرج معانيها، �ص 109.

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي ، �ص 26.

�سالح الدين الزعبالوي: مع النحاة، �ص 19.

�سالح الدين الزعبالوي: مع النحاة، �ص 10.

�سالح الدين الزعبالوي: مذاهب واآراء يف ن�سوء اللغة وتدرج معانيها، �ص 48.

املرجع ال�سابق، �ص 41.

مثلة م�ستمدة من: د. عبد العزيز مطر: حلن العاّمة يف �سوء الدرا�سات اللغوية احلديثة، �ص 196. الأ

�سالح الدين الزعبالوي: مذاهب واآراء يف ن�سوء اللغة وتدرج معانيها، �ص 50.

�سالح الدين الزعبالوي: اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين، �ص 10.

يق�سد: اإبراهيم اليازجي يف كتابه: لغة اجلرائد.

�سالح الدين الزعبالوي:اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين، �ص 275.

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي، �ص 312.

�سالح الدين الزعبالوي: لغة العرب، �ص 31.

�سالح الدين الزعبالوي:اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين، �ص 214.

�سالح الدين الزعبالوي: مع النحاة، �ص 10.

املرجع ال�سابق نف�سه.

�سالح الدين الزعبالوي: اأخطاوؤنا يف ال�سحف والدواوين، �ص 33.

�سالح الدين الزعبالوي: م�سالك القول يف النقد اللغوي، �ص 7-6.
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ند العرب عند العرب عند العربp كجõٍء من التطورp الثقايف العام العام، وارتبطت، وارتبطت pم التاريخ علم التاريخ علُم التاريخ أأ ابت������دا

pوتكوين الدولة pسالم� إ، واإن Xهورن Xهور االإ إ، و دبp ارتباطاً وKيقاً ه بعلمبداياته بعلمبداياتُه بعلمp احلديثp وباالأ

مةp ومعارفها  اري������ةساري������ةساري������ةp وتطور وتطور االأ س احل†س احل† pوالتيارات pراء ������ادمس������ادمس������ادم������ادم بن االآ س والت�س والت� pالعربية

pو› للكتابة مورp تعتÈُ هامًة وحيويًة لفهمp التط������ورp االأ
اته������ا، كل ه������ذهp االأ pÈاته������ا، كلÈاته������ا، كل ÈوخÈوخ

روروؤرر ل¶هوره  و يو يُ اأن م التاريخ علم التاريخ علم التاريخp عند العربÁ pكُن ع ، ومع ، ومع اأن pعند العرب pالتاريخية

ريسريسريُ س ت�س ت� ، اإذ pسالم� الن الن ال نهمل فرتة م������ا قبل االإ اأ Öُننا يجÖُُننا يج
أ ا ، اإال pسالم� ������درس������درس������درp االإ سيف �سيف �

.≥Hر �ساjRوو »Hر©dG GÎdG ‘ åاحH

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….
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81 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

pيرة العربيةõ÷ا pالكتاباُت والنقو�ُش يف جنوب

ربعp ممالك يف الفرتةp الواقعةp بن 
أ ا pهورX اإىل

1200 ¥.م و527م، وقد �سارت هذه املمالُك

ابه������ةسابه������ةسابه������ٍة، فهي  س مت�س مت� يف تطوره������ا يف اŒاه������اٍت

ُ Áار�ُش ش Áار�ُش Áار� تبداُأُُ مبملك������ٍة يحكمها اأمري كاه������ن كاه������ن

اإىل  êُم تتدرK ،êُم تتدرK ،ُ ال�سلطتن الدينية والõمني������ة

�رصp من  شود فيه������ا بع†شود فيه������ا بع†ُش االأ ود فيه������ا بع† ت�سود فيه������ا بع† ت�ُس مملك������ٍة دنيويٍة

القادةp الع�سكرين واملاّلكن، وقد تركت هذه 

pها بن القرن تواريخها بن القرن تواريُخها بن القرن ìُترتاو ìُترتاو ُ املمالُك كتاب������اٍت

الثامنp قبل امليالدp والقرنp ال�سابعp امليالدي، 

وت�سج������ُل تلك الكتاباُت فعالياٍت flتلفٍة مثل 

pاريعساريعساريع س وم�س وم� pيةõ÷ا pوتقدمي iوالتقو Èال Èال pاأعمال

pيناتسيناتسينات س والتح�س والتح� ṕ �سوارp والقال
اءساءساءp االأ سن�سن� إ واإ إ و الريالري

pاأك هذه أن ، وم������ع ا pالع�سكري������ة pال��ال��الت ������ �واحلم����واحلم���

ها سها سها  س بع†س بع† اأن الكتاباتp دينية يف طبيعته������ا، اإال

يةرصيةرصيةp وتخليد رص الب�رص الب� pخ������رخ������ر ت�سجيل للفعالي������ات االآ

pش لبع†ش لبع†ش و�������شسو�������شسو�������ش س م�س م� ا وتا وتاأريخ pالهام������ة pعم������ال اللاللالأ

. p احلواد

يف  املوج������ودة  اليماني������ة   pالرواي������ات اإن 

ُ يغلÖُ يغلÖُ عليها  pالعربي pاوىل للتاوىل للتاأريخ ������ادرس������ادرس������ادرp االأ سامل�سامل�

pالقرن p ُ�سطورُي�سطورُي، وحتى يف حواد
ُالطابُعالطابُع االأ

شال�ساد�شال�ساد�شp امليالدي- وهي قريبة ن�سبياً، ‚ُد

ه������ا وتوKيقها، فبدالً pديداسديداسديداً يف �رصد س �س � ارتباكاً

لنا رواياتسلنا رواياتسلنا روايات متينة ‚د الرواة مثل س ت�س ت� من اأن

ت 114ه�/ 722م وعبيد بن  وهÖ بن منبه 

 pرصية يوردون ق�س�ساً خياليًة �سعريًة لتاريخ�

اليمن ه������ي مõي م������ن الق�س�������شp ال�سعبي 

 pاولن بذلك “جيد عربfi pيلي������اتFرصا� واالإ

 pباأن ن�سبوا اإليه������م اأجماداً يف احلرب pاليم������ن

أنهم  دبp والدي������نp ليدلل������وا على ا واللغ������ةp واالأ

أنهم ال  أو ا �سبقوا عرب ال�سمالp يف اأجمادهم ا

يقلون عنهم يف ذل������ك، فالع�سبيُة والتناف�ُش 

 pا÷نوب pح†������رص وعرب pال�سمال pبن عرب

وىل عن مثلp هذه  Áن كانت امل�سوؤول������ُة االأ

. pخبار
االأ

 iفق������د كان لد pيرةõ÷ا pاأما يف �سم������ال

 pاحلرية pحتوي اأخب������ار عرب »Öكت« pاملن������اذرة

 Öُهم وكانت هذه الكتFأن�سابهم و�س������ري اأمرا وا

أنهم كانوا  ، كما ا pاحلرية pش�������Fًة يف كناXفوfi

، وقد ا�ستفاد  pالفر�ش pيعرفون الكثري من اأخبار

 pÖبع†������ش املوؤرخن فيما بعُد م������ن هذه الكت

 iيف تاأليفهم، وهكذا فقد كان لد pخب������ار
واالأ

القباF������لp العربيةp - �س������واًء يف ال�سمالp اأو يف 

– ق�س�ش واأخبار عن اأعمالها، وكان  pا÷نوب

يت������م تداول الروايات القبلية �سفهياً وب�سورة 

هُم، فقد لعÖ دوراً  ية لكّن ال�سعر يبقى االأ ن

 pمنõال pومبرور ، pال�سفهية pأ�سا�سي������اً يف الرواية ا

، ويف  pسحة الرواية� Rُõيقة التي تعKاأ�سب الو
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 ، pهذا يقول ابن فار�ش: »ال�سعر ديواُن العرب

ن�س������اُب وُعر�ستp املاآKُر ومنه  وبه حف¶تp االأ

تعلمت اللغُة ...« 

أدباً  ومل ترتك الفرتةُ امل�سم������اةُ با÷اهليةp ا

مكتوب������اً، فهي مدة Kقافية �سفوي������ة، ومع اأن 

 pاالهتمام pاإىل ا�ستمرار iاأد pها على العمومKترا

 ، pالرواية pأ�سلوب ، واإىل بقاءp ا pن�ساب يامp واالأ
باالأ

�سلوُب الق�س�سي �سبُه التاريخي، اإال  وهو االأ

أنه يخلو من اأي ن¶رٍة تاريخيٍة. ا

�سالمp ن�ساأت  وفيما بعُد، يف فرتةp �سدرp االإ

 ، pيةFامل�سا pالقبلية pيف املجال�ش » pيام
ق�س�ُش »االأ

« هذهp جمموعة رواياٍت  pيام
وكانت ق�س�ُش »االأ

�سفوي������ٍة قبليٍة جماعيٍة، وه������ي ملك م�سرتك 

 Êالثا pالقرن pوبقيت كذلك حت������ى ، pللقبيل������ة

عت هذه  pالهجري/الثام������ن امليالدي حن جم

الرواي������اُت و�ُسنفت. ولك������ن ال بد لنا اأن نقر 

 pبتياراتها ال�سيا�سية ، pس������الم� اأن فرتة �سدرp االإ

«. ونقُر  pيام
أK������رت يف اأدبp »االأ ، ا pواالجتماعية

 pيام« مرتبكًة من ناحية أي†س������اً اأن رواياتp »االأ ا

، وه������ي على العم������ومp ال تخلو من  pالتوقي������ت

أنها  ع�سبية، و“ثل جانباً اأحادياً، اإ�سافًة اإىل ا

تفتق������ر اإىل التاآلف وال�سبك، وال حتمُل فكرًة 

 pتاريخي������ًة، ومع ذلك فاإنها ال تخلو من بع†ش

�سا�سيُة  ، وتRُÈ اأهميتها االأ pالتاريخية pقFاحلقا

أKّر  ، و ا pسالم� أنه������ا ا�ستمرت يف �س������درp االإ يف ا

أ�سلوبُها على بداي������ةp كتابةp علمp التاريخp عند  ا

العربp ويف العرا¥p خا�سًة.

 pخبار
م������ن االأ ياُم« ج������õءاً  و�س������ارت »االأ

، كم������ا اأن ورود ال�سعرp فيها جعلها  pالتاريخية

مو�سع اهتمامp اللغوينp والن�سابن واملوؤرخن 

مث������ل اأبي عبي������دة، وابن قتيب������ة، واملداFني 

، وقد حاول ابُن  �سفهاÊ وابن عبد ربه واالأ

يامp يف ت�سل�سٍل تاريخي. 
Kريp اأن يورد اأخبار االأ االأ

ياُم« فرعاً  ويرتاأي حاجي خليفة اأن تكون »االأ

يامp العربp علم 
أ لُم ا pاإذ يقول: »ع . pم������ن التاريخ

 pهوال يُبحُث فيه عن الوقاF������عp الع¶يمةp واالأ

.. والعلُم املذكوُر  pالعرب pلFبن قبا pال�سدي������دة

ṕ التواريخ«. ينبغي اأن يُجعل فرعاً من فرو

ي������ام« تكمُن يف  اإن اأهمي������ة رواي������اتp »االأ

�س������المp كما ذكرنا  ا�ستمراره������ا يف �س������درp االإ

 pيام
أ�سلوبها، فاأ�سلوُب ق�س�شp االأ وكذل������ك يف ا

، وواقعي يختلُ§  pمبا�رص يفي†������شُ باحليوي������ة

أKُره  �سل������وُب له ا ، وهذا االأ pبال�سعر 
ُ
فيه الن������

، ويف  pعند الع������رب pالتاريخ pيف بداي������ة عل������م

 pسالم� و�ساطp القبليةp خا�سًة، ومع Xهور االإ االأ

موُر تاأخُذ منهج������اً اآخر، فقد جاء  ب������داأت االأ

أ�سار اإىل  آُن بن¶رٍة جديٍة اإىل املا�سي، وا الق������را

اأن ذكرياتp العربp املا�سي������ة fiدودة، وعاد 
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آُن على  . واأكد القرا pاخلليقة pاإىل بدء

اأمثلةp التاريخp الغابر وع¶اتهp وذكر 

 ، pال�سالفة pوال�سعوب p
ح������واد االأ

 pواخُللُقية pالدينية pÈعلى الع pللتاأكيد

التي تنطوي عليها.

اأما بع������د ذلك ف������اإن االهتمام 

، وقد  pسالم� ان�سÖ على تاري������خp االإ

�س������المp باأنهم  �سع������ر الع������رُب يف االإ

أنهم Áرون  اأ�سحاُب ر�سالٍة جليلٍة، وا

 pمبرحلٍة هامٍة، كم������ا اأن الفتوحات

بدورهم  يح�سون  الكiÈ جعلته������م 

أKّر  التاريخ������ي اخلطري، وه������ذا ما ا

بق������وة يف الدرا�س������ات التاريخي������ة، 

وو�س������ع عمُر بُن اخلط������ابp تقوÁاً 

Kابتاً هو التاريُخ الهج������ري، فاأ�سب عن�رصاً 

، ومنذ ذلك  pالتاريخية pالفكرة pأة حيوياً يف ن�سا

أو تاأريخها  ا  p الوقتp اأ�سب توقيُت احلواد

 . pالتاريخي������ة pالعم������وُد الفق������رُي للدرا�س������ات

 pأو �سجل أي†س������اً بتاأ�سي�شp الديوانp ا وقام عمُر ا

املحاربن، واأهليهم وقباFلهم وهذا ما اأعطى 

ن�ساب اأهميًة جديدًة، وكان حافõاً اإ�سافياً  االأ

. pن�ساب لالهتمامp بدرا�سةp االأ

 pالتاريخ pعلم pاأن بدايات ßُ������وهكذا نالح

أ�سا�سين:  عن������د العربp �س������ارت يف اŒاهن ا

�سالمي، اأو االŒاهُ الذي  اأوالهما االŒاهُ االإ

، وKانيهما االŒاهُ  pاحلدي������ث pه������ر عند اأهلX

« وهذان االŒاهان  pيام
القبلي، اأو اŒاهُ »االأ

 pسدر� pيعك�سان التياري������ن الكبريين يف جمتمع

 p . فالتياُر القبلي Áّثُل ا�ستمرار الرتا pسالم� االإ

�سالمي يف  القبل������ي يف حن يتمثُل التي������اُر االإ

. pسالمية� p والفعالياتp االإ املباد

�ش  pالر�سول pلقد كان االهتم������اُم باأقوال

واأفعال������هp لالقتداءp بها اأو لالعتمادp عليها يف 

 pداري ويف �سوؤون الت�رصي������عp ويف التن¶ي������مp االإ

 pاأهل iرصورًة مبا�������رصًة وطبيعيًة لد� ، pاحلياة
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، كم������ا اأن مغاRيه وغ������õواتp اأ�سحابه  pالعل������م

 واعتõاRٍ لدi امل�سلمن، 
ٍ
كانت م�سدر اهتمام

 ، pال�سمر pببة يف جمال�شfi وكانت مو�سوعات

وكانت امل�ساركُة يف مغاRي الر�سولp وفعالياته 

. pاالجتماعية pلةõاملن pعاماًل يف رفع iخر االأ

 pول واأخرياً ات�سع االهتماُم، خالل القرنp االأ

ّمةp بكاملها، وقد  الهجري، لي�سمل فعالياتp االأ

 pهرت هذه النواحي املختلفُة يف الدرا�ساتX

التاريخيةp التي ُدّونت يف ذلك احلن.

 pوىل حلياة وق������د �سمي������ت الدرا�س������اُت االأ

�������ش با�سم»املغ������اRي« وتعني لغوياً  pالر�سول

�ش وحروبه، ولكنها تناولت  غõوات الر�سول

عملياً ع�رص الر�سال������ة بكامله، وقد قام بها 

أباُن بُن  أبناءp ال�سحابةp البارRين منهم ا بع†ُش ا

عثمان بن عفان، فقد كان fiدKاً له ميل اإىل 

 Öكت pوم������ع اأن اأحد تالميذه ، pيRاملغا pدرا�سة

 ، pأنها تو�سُف باأنها من احلديث مغاRي������ه، اإال ا

واإذا ا�ستثنينا اإ�سارًة اإليه يف اليعقوبي فاإننا ال 

‚������ُد بن املوؤرخن من نقل اأو روi عنه، يف 

، ويبدو اأن  pاحلديث pÖعنه يف كت iح������ن يُرو

أبان بن عثمان بن عفان Áّثُل مرحلة انتقاٍل  ا

بن درا�سةp احلديثp ودرا�سةp املغاRي.

ت 94ه�/712   pبريõومنهم عروةُ ب������ُن ال

، وهو فقيه وfiد  م�سهور Áكُن اعتباُره  م

موؤ�س�ش درا�سةp  املغاRي، اإذ كان اأول من األف 

كتاب������اً يف »املغاRي«. وقد و�س������ل اإلينا �سيء 

 pيه يف مقتب�س������اٍت وردت عند بع†شRمن مغا

املوؤرخن، كالطÈي، وابن ا�سحق، والواقدي، 

وابن �سيد النا�ش، وابن كثري، وهذه املقتب�سات 

هي اأقدُم ما و�س������ل اإلينا من تاريخp املغاRي، 

 pالر�سول pتلفًة من حياةfl Öوهي تتناوُل جوان

 pال�سوؤون pوبع†ش pواتõوبع†ش الغ pالوحي pكبدء

ُل عروةُ يف  pومل يُدخ ، �ش  pبالر�سول pاخلا�ّسة

أ�سلوُب  رواياته تفا�سيل القتالp يف املغاRي، وا

 ، pن�ساء عروةُ يف التاألي������فp ب�سي§ بعيد عن االإ

يف ح������ن اأن ن¶رته كان������ت واقعيًة و�رصيحًة 

وخاليًة م������ن املبالغات، وق������د مكنته منõلتُه 

االجتماُعي������ُة من احل�سولp عل������ى معلوماٍت 

وليةp وخا�سٍة من  تاريخيٍة م������ن م�سادرها االأ

آلp الõبري، اأ�رصته، حيُث ح�سل  عاF�سة وم������ن ا

آياٍت  أ�سار اإىل ا أنُه ا ، كم������ا ا pقFاKالو pعلى بع†ش

أّنُه يوُرد ال�سعر  ، ومع ا p آنية تت�سُل باحلواد قرا

حيانp اإال اأن ه������ذا لي�ش نتيجًة  يف بع†������شp االأ

 pبل اإنُه يعك�ُش حّبُه لل�سعر ، pيام
أ�سلوبp االأ Kرp ا الأ

. pال�سعر يف الثقافة pودور

 pاإىل ع�رص pوامتد اهتماُم ع������روة بالتاريخ

اخللف������اءp الرا�سدينp – فتن������اول مثاًل الردة، 
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، وهكذا ‚ُد  pوالريموك pومعركت������ي القاد�سية

مة. p االأ االهتمام مبكراً باأحدا

ومن معا�رصي ع������روة �رصحبيُل بُن �سعد 

. ال������ذي يعك�������شُ تطور  ت123 ه������� 740 م

، ح������ن يق������دُم قواFم  pاالجتماعي������ة pالن¶������رة

 p حدا باأ�سماءp ال�سحابةp الذين �ساركوا يف االأ

الكiÈ، مثل البدري������ن، والذين ا�سرتكوا يف 

 ، pة pاملهاجرين اإىل احلب�س pاأُحد، وجماعة pمعركة

واملهاجرين اإىل املدينةp ملا للم�ساركةp فيها من 

قيمٍة دينيٍة واجتماعيٍة.

ويف ا÷يلp التا›، قام KالKة من العلماء 

بتنمي������ةp درا�س������ةp »املغ������اRي« وتو�سيعها، وهم 

ت 130- عب������ُد ا بُن اأبي بكر بن ح������õم 

، وعا�سُم بُن عمُر بُن  135ه�������/747 -752م

، وfiمُد بُن م�سلم  ت120ه�������/737م قتادة 

ابن �سهاب الõهري.

 ُ ت 124ه� / 741م هو املوؤر والõهرُي 

، اإذ اإنُه مل يقت�رصُ  pةKالثال pهوؤالء pوُل من بن االأ

، بل قام  pبريõي« عروةُ بُن الRمغا« pعلى رواية

« واأحاديثها،  pاملدينة« pببحٍث وا�سٍع عن روايات

وكت������Ö م������ا كان ي�سمُع  ليع������ن ذاكرته، وقد 

fiّ�ش تلك الرواياتp وو�سعها يف اإطاٍر متٍن 

. ٍ وا�س

 pه عن ال�سرية pهري ُجل موادõلقد اأخذ ال

أK������راً ب�سيطاً  ، وال ‚������ُد اإال ا pم������ن احلدي������ث

 iأننا ‚ُد �سد للق�س�������شp فيما كتÖ، كم������ا ا

نبي������اءp التي  ������ه لق�س�شp االأ pسعيف������اً يف مادت�

اهتم به������ا كما يبدو، وم������ع اأن الõهري كان 

، بل اإنه كان  pع�������رصه pأبناء يح������Ö ال�سعر مثل ا

�سليعاً فيه، اإال اأن ا�ستعماله له كان fiدوداً 

يامp يف 
أ�سلوبp االأ يف مغاRيه، فهو بعيد ع������ن ا

كتابته.

 pهري عهد اخللفاءõوتناولت درا�ساُت ال

الرا�سدين، اإذ تناول باإمعاٍن احلواد الهامة 

، مثل  pمة وامل�س������كالتp الرFي�سية يف تاري������خp االأ

 pاأبي بكر- ر�سي ا عنه- وتاأ�سي�ش pانتخاب

 ، pوالفتنة iوال�سور ، pآن الديوان، وجمعp الق������را

ومقتلp عثمان، وانتخ������ابp علي –ر�سي ا 

 pوىل وانتقال هلي������ةp االأ عن������ه–  واحل������ربp االأ

موي������ن، وه������و بذلك ي¶هُر  ال�سلط������ةp اإىل االأ

p التي مّرت بها  ح������دا اأهمي������ة التجاربp واالأ

مُة. االأ

 pهرُي رواياته، وا�ستهر بقوةõأ�سند ال وقد ا

�سناُد  اإ�سناده. ولكنه اأدخل �سيÄاً جديداً هو االإ

 pÈع������دة رواياٍت يف خ ُ ، حيُث يدم
ُ
ا÷مُعي

مت�سل�س������ٍل، وبذلك ي�سريُ خط������وًة مهمًة نحو 

. pاملت�سلة pالتاريخية pالكتابة

وق������ام الõه������رُي بخدم������ٍة اأخ������رi هامٍة  
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، اإذ اإنه كتÖ رواياته، ويعد  pالتاريخية pللدرا�سة

أوُل م������ن فعل ذلك ب�سورٍة من¶مٍة،  الõهرُي ا

وق������د ُوجدت اأعم������ال عديدة م������ن موؤلفاته 

موي . اأما  يف خõان������ةp الكتpÖ يف الب������الطp االأ

 pعلى الكتابة Èأن������ه اأُج الرواياُت التي تذكُر ا

 pملناق�سات ح�سل������ت بعد ع�رص iفهي �س������د

الõهري.

اإن درا�س������اتp عروة ب������ن الõبريp والõهري 

 pالتاريخية pالكتابة pتلقي �سوءاً على بداي������ات

 pأنه اإ�سافة اإىل ال�سرية وجمالها، ومنها ي¶هُر ا

 p حدا مةp واالأ فقد كانت اأهميُة Œ������اربp االأ

أ�سا�سياً يف  التي مرت بها وخÈاته������ا عاماًل ا

، ونالحß اأن رواياتهما  pالتاريخية pن�ساأة الكتابة

ن�ساÊ، ويندُر  تت�سُف ب�رصاحتها وبطابعها االإ

فيها ما ن�ساهده لدi املوؤرخن فيما بعُد من 

مبالغة.

 pبن pÖش لوه� pهن������ا اأن نعر pÖومن املنا�س

Kره يف ناحيتي  ت 110ه�������/728م الأ منب������ه 

 ÊُاÁ Ö������يلي������ات، فوهFرصا� الق�س�������ش واالإ

، وقد جاء بوجهٍة غريبة عن  pوالثقافة pاملولد

 ، pيلياتFرصا� مدر�س������ةp »املدينة«. واعتن������ى باالإ

 ، pالقدمي pأ�ساطريُ ع������ن العهد وهي ق�س�ش وا

آنية،  �ساراتp القرا أراد بها تو�سي بع†ش االإ وا

 pوهو بهذا ا�ستطا´ اأن يدخل عن�رص الق�س�ش

، وق������د جمع من  pسالمية� اإىل الدرا�س������اتp االإ

هذه الق�س�شp ما كان متداوالً بن امل�سلمن، 

ت32-  pحب������ار
وخا�س������ة ق�س�ش كع������pÖ االأ

ت  34ه�/652-654م وعبدp ا بن �سالم 

. وقد اأ�ساف اإليها  حوا› �سنة 40ه�/660م

ما ح�سل عليه من الق�س�شp نتيجة ات�ساالته 

 ، pاملقد�سة pÖومن قراءاته للكت ، pالكتاب pباأه������ل

 pتاريخ pاولٍة لكتابةfi أ اأول املبتدا وكان كتابُُه 

. وتدل درا�س������ُة املقتب�ساتp يف ابن  pالر�ساالت

البدء  املعارف والطÈي واملقد�سي  قتيب������ة 

 êوتّدر ، pأ باخلليقة والتاريخ على اأن وهÖ بدا

نبياءp الذين  ، Kم اإىل االأ pالقدمي pالعهد pاإىل تاريخ

ذكرهم القراآن مثُل هود و�سال بل حتى اإىل 

. pالكهف pال�ساحلن مثُل لقمان واأهل pبع†ش

ومل يك������ن وه������Öُ دقيقاً، بل اإن������ه مل يرتفُع 

، ولذا فاإنه يُعّد اإخبارياً  pالكاذب pعن االدعاء

قا�س������اً، ويعت������Èُ ال�سخ������اوي اأخب������اره غ������ري 

جديرٍة باملوؤرخن ا÷دي������ن، فقد جعل من 

 ، pسالم� �رصاFيليات م������ادًة لتاريخp ما قبل االإ االإ

وق������ّدم اأول ‰وذêٍ للتاريخp العاملي متمثاًل يف 

 iًاهُ وجد �سدŒوهذا اال ، pالر�ساالت pتاري������خ

ٍ م�سهوٍر من موؤرخي »املدينة«،  ر
قوياً عند موؤ

هو ابُن ا�سحق، وهنا اأال يحق لنا اأن نت�ساءل 

هل كان وهÖُ وابُن ا�سحق م�سلمن بحق?
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ت141ه�/758م  اأما مو�سى بن عقب������ة 

أ�سلوب مدر�س������ةp »املدينة«.  فقد اّتب������ع بدقٍة ا

فنج������ده يعك�ُش تõايد تاأكي������دp املحدKن على 

 pويب������دي اهتمام������اً خا�س������اً بذكر ، pسن������اد� االإ

، وقد ا�ستف������اد من مواد  p تواري������خ احل������واد

أ�ستاذه الõهري  أK������ار ا وخا�سة من ا مكتوبٍة 

، وقد  pال�سفوية pوالروايات pقFاKاإ�سافًة اإىل الو

 pوىل اإىل كتابات ا�ستند ابُن عقبة بالدرجةp االأ

الõهري، واأ�س������اف اإليها بحوK������ه اخلا�سة، 

، ولكن  pاملدر�سة p وبذلك اأ�ساف مادًة اإىل ترا

تقدير اأهميةp اإنتاجهp يتطلÖُّ درا�سًة تف�سيليًة 

دقيقًة لكل املقتب�ساتp املاأخوذةp عنه التي ترُد 

 pسيد� pوابن pيÈوالط pا�سحق والواقدي pيف ابن

النا�شp وابنp كثري.

ت 150ه�/ أت������ي اإىل ابنp ا�سحق  وحن نا

 ، p661م نلم�ُش خطوطاً جدي������دًة يف التطور

 pوج������وُد عن�رص pوم������ن م¶اهره������ا الوا�سحة

 ، pاهُ نح������و املبالغةŒال�سعبي واال pالق�س�������ش

ونح�ش باأنن������ا انتقلنا اإىل علماء هم موؤرخون 

، وقد  pالثانية pون من الدرج������ةKدfi م������K ًاأوال

أق������دُم �سريٍة  و�سل������ت اإلينا من اب������نp ا�سحق ا

تكاُد تك������وُن fiفوXًة بكليتها. لقد ذهÖ ابُن 

أبع������د من حدودp مدر�س������ةp »املدينة«،  ا�سحق ا

أكان ذل������ك يف ن¶رته التاريخيةp اأم يف  �سواًء ا

أ�ساليpÖ املحدKن  أ�سلوبه، فق������د جمع ب������ن ا ا

والق�سا�������شp يف كتاباته، وا�ستفاد من نواحي 

 pنبياء االهتم������امp املختلفةp باملغاRي وتواريخp االأ

 pالتاريخية pوالروايات pحادي������ث فجمع بن االأ

�رصاFيلياتp والق�س�شp ال�سعبيp مع كثرٍي من  واالإ

، ولذا فاإن م�سادر  ṕ p واملو�سو ال�سعرp ال�سحي

ه كان������ت خليطاً يجلÖُ االنتباه. ففي  pمعلومات

أ روi ابُن ا�سحق ع������ن »اأهل الكتاب«  املبت������دا

، واأخذ  pس������الم� وعن الداخل������ن حديثاً يف االإ

 iورو ، pمنبه، وعن العجم pبن pÖكثرياً عن وه

ق�س�ساً عربيًة قدÁًة، واأقا�سي�ش من اأ�سٍل 

.ÊاÁ

ويُن�س������Ö اإىل ابنp ا�سحق كت������اب اآخر هو 

« ومل ت�س������ل اإلين������ا منه اإال  pتاري������خ اخللف������اء«

أن������ه تناول تاريخ  ة، ويبدو ا مقتطف������ات مبع

موين. اخللفاءp الرا�سدين واالأ

وتطورتp الدرا�ساُت التاريخيةp لدfi iمد 

130-207ه�/748- ب������ن عم������ر الواق������دي 

غ������õواُت  أو  ا »املغ������اRي«  فكتاب������ه   . 823م

 pش و�رصاي������اه يقت�������رصُ على املدة������� pالر�سول

املدني������ة، ويتما�سى بدقٍة اأك من ابنp ا�سحق 

، فهو  pسلوب� مع مدر�س������ةp املدينةp يف املادةp واالأ

منت¶م ومنطقي يف تناولp مادته، وحن يذكُر 

أ�سماء  الغ������õواتp التي قادها الر�سوُل ي������ورُد ا



Üô©ند الY jQÉàال º∏©و∫ ل C’ا ¢ù«س�CÉàالÉàالÉ

882009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

أم������راءp املدينةp يف غيابه، K������م يتناوُل تواريخ  ا

خرi ح�سÖ ت�سل�سلها  الغõواتp واحدًة بعد االأ

التاريخي ويبدي اهتماماً خا�ساً بالتواريخ.

ُ دقًة من ابنp ا�سحق  أك أ�سلوب������ه ا كما اأن ا

 pتواريخ pسناد، ويف حتقي������ق� يف ا�ستعم������الp االإ

، اإذ يقتب�ُش  pويف ن¶رت������ه لل�سع������ر ، p احل������واد

 pيارتهR منه باعتداٍل، وتبدو دقته النقديُة يف

ملواق������عp املع������اركp ليكمل بذل������ك ماّدته، ويف 

 pالتي و�سلت اإليه، ويف بحثه pحي�سه للمواد“

عن وKاFق جديدٍة، ويف اإع������دادp قواFم اأوفى 

للم�ساركن يف الغõوات .

�سالمي.  وقام الواقدي بدرا�سةp التاريخp االإ

فكتÖ كتب������اً ع������ن مو�سوعاٍت مهم������ٍة، مثل 

أو مقت������لp عثمان،  « و»ي������ومp ال������دار« ا pال������ردة«

و»�سف������ن« و»ا÷مل« وفتوpì ال�سام والعرا¥. 

ويهمنا ب�سورٍة خا�سٍة كتابه »التاريخ الكبري« 

 pالذي يتناوُل فيه كما يب������دو، تاريخ اخللفاء

قل. Kم اإن  حتى �سنة 179ه�������/795م على االأ

أو تاريُخ املحدKن  « ا pموؤّلفه »كتاُب الطبق������ات

أKر  نه ي¶ه������ُر ا يف الكوف������ةp والب�������رصةp مهم الأ

نه  ، الأ pالتاري������خ pيف كتاب������ة pاحلدي������ث pدرا�س������ة

�سانيد، ولعله  ي�ساعُد املحدKن يف حتقيقp االأ

�سا�ش الذي اعتمده ابُن �سعد  كان املث������ال واالأ

كاتÖُ الواقدي يف طبقاته.

ت230ه�/ 844م فاأّلف  وجاء ابن �سعد 

ول  »كتاب الطبقاتp الكiÈ« وهو يف الق�سم االأ

خرية  من������ه -اأخباُر النبي- ي†سُع اخلطوط االأ

أبعد من الواقدي يف  ، اإذ ذهÖ ا pال�سرية pلهيكل

تن¶يمp مادتهp وتبويبها، ويف اإعطاءp جمموعٍة 

 Èويف اهتمامه ب�سورٍة اأك ، pقFاKاأوفى من الو

ب�سفاراتp النبي، كما اأن الق�سم الذي يتناوُل 

 pعبارة عن مقدمٍة لعهد pسالم� عهد ما قبل االإ

نبياءp الذين  ُ عن بع†شp االأ ، اإذ يتحد pالر�سالة

لهم �سلة بر�سال������ةp النبي fiمٍد – �سلى ا 

كر ن�سبه، وقد تو�سع ابُن  pم ذ������K – عليه و�سلم

�سعد يف احلديثp عن �سماFله وف†ساFله وعن 

دالFلp نبوته، وجعل ذل������ك باباً خا�ساً اأ�سب 

دبp »ال�سماFل« و »الدالFل« فيما  ‰وذج������اً الأ

بعد. 

وهك������ذا ‚ُد هيكل تاري������خp ال�سريةp يثبُت 

نهاFي������اً، ونرi تواري������خ ال�س������ريةp التاليةp تتبُع 

وىل على  اخلط������ة نف�سها وتعتمُد بالدرجةp االأ

املوادp التي قدمتها املوؤلفاُت املذكورةُ.

وخ������الل القرنp الث������اÊ الهجري/الثامن 

امليالدي، انت�رصت درا�ساُت ال�سريةp اإىل بلداٍن 

 p¥والعرا pاملدينة« يف اليم������ن« pêخ������ار iاأخر

آK������ار قليلة، ولكنها  وال�س������امp وقد بقيت منها ا

ت������دل على تõايدp االهتم������امp بهذا احلقلp من 
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 pومن ه������ذا العر�ش ، pالتاريخي������ة pالدرا�س������ات

املوجpõ نرi اأن العناية بدرا�سةp احلديثp اأدت 

اإىل الدرا�ساتp التاريخية.

خباريون  ويف القرنp الثاÊ الهجري كان االإ

واللغوي������ون والن�سابون يعملون بن�ساٍط كل يف 

 pخباريون خ������§ الدرا�سات حقل������ه، وÁّثُل االإ

خرون بدوٍر ما يف  التاريخية، يف حن قام االآ

هم،  pومع ذلك فاإن كتابات ، pالتاريخية pالدرا�سات

وىل تدل على اأن نواحي  وخا�سًة يف الفرتةp االأ

اهتمامهم وموؤلفاتهم كانت متداخلًة يف بع†ش 

حيان وترك������õت فعالياتهم خالل القرنن  االأ

ول������ن للهجرة يف الكوف������ة الب�رصة، وهما  االأ

، وهذا  pالعربية pل������Fان ن�سيط������ان للقباõمرك

اأعط������ى الرواياتp العراقي������ةp منõلًة عاليًة يف 

هذا االŒاهp من الكتابةp التاريخية.

ولن مل ت�سل  خباري������ن االأ اإن موؤلفاتp االإ

اإلينا مكتوبًة، ولذا فاإن تقديرنا لعملهم مقيد 

 pالتي و�سلت اإلين������ا عن طريق pباملقتطف������ات

 pن اإىل بع†ش
املوؤرخن فيما بع������د، ولنن¶ر االآ

خبارين. هوؤالءp االإ

ت157ه�/774م وهو  أُ باأبي flنف  نبدا

، وقد  pن�ساب اإخباري ك������ويف، له اهتم������ام باالأ

 ، p¥والعرا pال�سام pìوعن فت������و ، pعن الردة Öكت

p التاليةp يف  وال�سورi، و�سفن، وعن احلواد

موي وخا�سٍة  العرا¥p حتى نهايةp الع�������رصp االأ

، وو�سع  pêوعن اخل������وار ، pواملعارك pالث������ورات

أبو  ذل������ك يف كتŒ ÖٍاوRت الثالK������ن، ويعد ا

. p¥خبارين يف العرا flنف من اأميpõ االإ

أبو flنٍف عادًة ال�سورة العراقية  ويورد ا

، فهو اأميُل للعرا¥Œ pاه  p الكوفية للحواد

موين.  أّنُه اأميُل للعلوين Œاه االأ ، كما ا pال�سام

كم������ا اأن اعت������õاR القباFلp مباآKره������ا ينعك�ُش 

 pاأحياناً يف رواياته، ولّكن اأخباره على العموم

لي�ست متحõبًة.

ت147ه�/764م   pاأما عوان������ُة بُن احلكم

 pفه������و اإخب������اري ك������ويف مت†سل������ع يف ال�سع������ر

، وقد كتÖ »�س������رية معاوية وبني  pن�س������اب واالأ

ُ اأن هذا الكتاب ه������و تاريخ  أمي������ة« ويرّج������ ا

موي������ن على التوا›،  موي������ن واخللفاءp االأ لالأ

« التاريخ  pخر »كتاُب التاريخ وتناول موؤلفه االآ

ولp الهجري. وتدلنا  �سالم������ي يف القرنp االأ االإ

 pعن اخللفاء Öأنه كت املقتب�ساُت املاأخوذةُ عنه ا

ṕ بن  الرا�سدين وال������ردةp والفتوحاتp وال�رصا

 ، pاحل�سن pلRوخ�سومه، وتن������ا pعل������ي pم������ام االإ

 pعبد pعهد pحتى نهاية pوال�سام p¥العرا pو�سوؤون

امللكp بنp مروان.

 ، ت180ه�/796م وكتÖ �سيُف بُن عمر 

الردة  أولهم������ا  وهو كويف، كتاب������ن يتناوُل ا
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، الذي يتناول  الفتوح������ات وKانيهم������ا كتاُب 

، ويقدُم  pفيه »الفتنة« وخا�سًة وقع������ة ا÷مل

�سا�شp الن¶رة العراقية، وي�ستفيُد  �سيُف يف االأ

وىل م������ن رواي������اتp قبيلةp “يم،  بالدرج������ةp االأ

ُ العرا¥ خا�سة  فت  pواأخباُره عن الفتوحات

ن تكون عاطفيًة على  ، وتتجه الأ pيميُة امليول“

ي������ام«. ومع ذلك فاإنه ا�ستفاد من  أ�سلوبp »االأ ا

الرواياتp »املدنية« يف اأخباره.

خبارين قمتها عند  وت�سُل درا�س������اُت االإ

وهو  135-225ه�������/752-839م  املداFني 

أKُر  ب�رصي، ا�ستقر بعدFٍذ يف بغداد، وي¶هُر ا

 pممن �سبق نتيجًة للتطورات iعليه اأقو pسناد� االإ

، وي¶هُر عنده االŒ������اهُ نحو جمٍع  pالثقافي������ة

، وقد  pالتاريخية pأو�سع وتن¶يٍم اأوفى للروايات ا

 ، pال�سابقة pس������ار هذا ممكناً نتيجة التاآلي������ف�

خباري������ن ال�سابقن، مثل  اه ياأخُذ من االإ ف

أب������ي flنف وابنp ا�سح������ق والواقدي م†سيفاً  ا

أّنه جمع  اإىل ذل������ك بحوKه اخلا�سة، ويب������دو ا

. اإن ن¶رة  pدبية بن الدرا�ساتp التاريخيةp واالأ

وتبل  اإىل القاFمةp الطويل������ةp مبوؤلفاتهp وكتبه 

 pأنه ج������ال يف درا�ساته ح������وا› 240 تُب������ُن ا

من حي������اةp النبي �سلى ا علي������هp و�سلم اإىل 

التاريخp العبا�سي، وتناول الفتوحاتp واخللفاء 

�������رصاف واملعارك وال�سعراء..اإلخ. كما اأن  واالأ

 Öقري�������شٍ واأخبارها« ُكت Öُن�س« pاأح������د تاآليفه

ن�سابp وبع†ش كتبه كتلك التي  عل������ى خّطةp االأ

تت�سل بحي������اةp الر�سولp �سلى ا عليه و�سلم 

ال تتعدi كونه������ا ف�سوالً لل�سرية، اأما تاأريُخه 

أنه  « فيبدو ا pالكبري pاأخب������اُر اخللفاء« pللخالفة

أو�سُع موؤلفاته التاريخية، اإذ يتناوُل املدة من  ا

 Ö pوقد ُكت ، pأب������ي بكر حتى املعت�س������م ة ا pخالف

خبارين. باأ�سلوبp االإ

وÁّثُل املداFن������ي درجًة اأعلى من اأ�سالفه 

أ�سلوب  أنه اتبع ا ، وي¶ه������ُر ا pوالدقة pيف البحث

، وبذلك �سار يتمتُع  pالروايات pن يف نقدKاملحد

بثقٍة اأكÈ من اأ�سالفه. Kم اإنه تو�سع اأك ممن 

، وا�ستفاد  pاملدينة pمن روايات pخذ �سبقه يف االأ

 pوعن مدينة ê pعن اخلوار pمن روايات الب�رصة

 ، pالنهر pخرا�سان وما وراء pìوعن فتو pالب�رصة

أك تواRناً  وق������د جاء املداFني باأخباٍر اأوفى وا

p واملو�سوعاتp التي  مم������ن �سلف عن احلواد

أيد البحُث احلديثp دقته و�سار  تناولها. وقد ا

�سا�سي للموؤرخن التالن. امل�سدر االأ

ت204ه�/ وجاء ه�ساُم بُن fiمٍد الكلبي 

 pÖFمُد بُن ال�ساfi 819م فتابع درا�سة والده

ن�سابp وتقدم  ت146ه�/762م يف االأ الكلبي 

« الذي  pÖبها، وي¶هُر اأن كتابه »جمهرة الن�س

يوج������د ق�سم منه يف املتح������فp الÈيطاÊ هو 
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طبعة مو�سع������ة ملوؤلفp وال������ده، ويحتوي هذا 

الكتاُب على مالح¶اٍت flت�رصٍة بع†سها مهم 

عن م�ساه������ريp الرجالp يف احلقولp كافة حتى 

ول للموؤلفن فيما بعُد. اأ�سب املرجع االأ

أم������ا يف درا�ساته التاريخي������ة فاإنه يتناوُل  ا

، وا÷õي������رة العربي������ة قبل  pنبي������اء تاري������خ االأ

، والتاريخ الفار�سي،  pأيام الع������رب ، وا pسالم� االإ

ه flتلفة،  pسالمي، وم�سادُر اأخبار� والتاريخ االإ

 » pÖالكت pياأخُذ عن »اأهل pنبياء ففي تاري������خp االأ

ويف تاريخp الفر�������شp ياأخُذ من الرتجماتp عن 

 ، pاملتداولة pوالق�س�ش pخبار
الفار�سيةp ومن االأ

 pÖيقة، فهو ياأُخذ عن كتKو pوبع†ُش معلوماته

عوانة واأبي flن������ف، ويبدي ح�سافًة خا�سًة 

حن ي�ستفيد م������ن الكتاباتp ومن الوKاFقp يف 

 pعرب pوهي تتعل������ُق بتاريخ ، pاحل������رية pش�������Fكنا

احلريةp والعالقاتp بن العربp وال�سا�سانين. 

أي†ساً م������ن الق�س�شp ال�سعبي يف  وهو ياأخُذ ا

، ولكنه مل يكن مدققاً كما يلõم، اإذ  pاليمن pتاريخ

ي، ومن مواد  pال�سعب pاأخذ الكثري من الق�س�ش

خبارp املو�سوعةp عن 
أ�سطوريٍة، ومن بع†شp االأ ا

. pا÷اهلية pسعراء�

أت������ي اإىل الهيث������مp ب������ن ع������دي  وح������ن نا

 pمث������اًل اآخر للجمع iت206ه�������/821م نر

 ، pن�ساب ة ودرا�ساتp االأ pالتاريخي pبن الدرا�سات

، فكتابة  pتلفٍة للدرا�سةfl وذلك نتيجة وجهاٍت

»تاري������ُخ اال�رصافp الكبري« كت������اب للتاريخp يف 

 Öأن�ساب البالذري، وكت ، �سبق ا pن�ساب اإطارp االأ

 pطبقات« pبعنوان pن������Kواملحد pتاريخاً للفقهاء

 pÖكت pأ�سل������وب الفقه������اءp واملحدK������ن« عل������ى ا

أوُل كتاٍب من نوعه يف هذا  الطبقات،p ولعله ا

 pه بال�سوؤون pاه، وت¶هُر نواح������ي اهتمام������Œاال

 ، pوالب�رصة pالكوفة p§يف كتابيه عن خط pاملحلية

، ويحتويان على  pوكل منهم������ا تاريخ للمدين������ة

وي�سرتعي  وجغرافيٍة،  طبوغرافيٍة  معلوماٍت 

 pانتباهنا ب�سورٍة خا�سٍة موؤلُفه »كتاُب التاريخ

 pسالمي� على ال�سنن« وهو كتاب يف التاريخp االإ

، ولك������ن الهيثم بن عدي  pعلى ت������وا› ال�سنن

 pوبالت�ساهل pالتدقيق pيُنتق������د ب�سيٍء من �سعف

. pسناد� يف ا�ستعمالp االإ

ويف خاللp القرنp الث������اÊ للهجرةp �سارك 

، فاالŒاهاُت  pالتاري������خ pاللغوي������ون يف درا�سة

واملتطلباُت  القبلي������ُة،  واملناف�ساُت  القبلي������ُة، 

اللغويُ������ة كّل ه������ذه اأدت اإىل درا�س������ٍة مركõٍة 

، واأكدت هذه الدرا�سُة ال�رصا´ الثقايف  pلل�سعر

 pاحلركة pه������ورX بعد pوالعج������م pب������ن الع������رب

. pال�سعوبية

110-211ه�/728- أبو عبي������دة  وÁثُل ا

، تلمي������ُذ اأبي عمرو بن العالءp االŒاه  826م
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أبو عبيدة م������ن �سيوخه  نف�س������ُه، وقد اأخ������ذ ا

 pه اإىل الرواةŒكما ا .Ö������مثل يون�ش بن حبي

 êأبو الفر الب������دوp وجمع رواياته������م، ويُع������ده ا

ها  pواأخبار pالع������رب pيام
»م������ن اأعلم النا�������شp باأ

ها«، يف حن يراهُ  pها، ولغات pأن�ساب ه������ا، وا pأ�سعار ا

أه������لR pمانه اإذ يقوُل: »مل  ا÷احß من اأعلمp ا

ر�شp جماع������ي وال خارجي اأعلم  يك������ن يف االأ

بجمي������عp العلومp منه«، وي�س������ري ابُن الندميp اإىل 

 pسالم� �سم������ولp درا�ساته فيقوُل: »ول������ه علم االإ

.» pبا÷اهلية

أب������و عبيدة ع������دداً كبرياً من  وق������د كتÖ ا

م،  pسال� الكتpÖ يف تاريخp العربp وتاريخp �سدرp االإ

ة وجه������ة اللغوين، اأي اإنه  pووجهته يف الكتاب

 ٍ́ ٍ اأو مبو�سو يجمُع الرواياتp املتعلقةp بحاد

 pم�سار يف كتاٍب، وهكذا كت������Ö عن املدنp واالأ

، ويف  pالقبلية » pÖ������و»املثال » pوع������ن »املفاخ������ر

«، وعن �سخ�سي������اٍت تاريخيٍة، وعن  pخبار
»االأ

، وعن  êاخل������وار  pابõح ، وعن االأ pاملع������ارك

، وعن امل������وا›، اإ�سافة اإىل درا�ساٍت  pالق†ساة

. وا�ستهر  pوال�سعر pآن اأخرi عن احلديثp والقرا

 pأبو العبا�ش ، حتى جعله ا pالع������رب pيام
بعلمه باأ

يامp العربp واأخبارهم« 
امل������Èُد اأعلم اأقرانه »باأ

 pالعرب pي������ام
أ أ�س������اد ابُن قتيب������ة بعلمه با كما ا

أ�سا�ساً  يامp ا
ها. واأ�سبحت درا�ساته لالأ pواأخبار

أبو عبيدة اأن  للموؤرخن فيما بعُد. وح������اول ا

 pيكون مدققاً، فذكر رواته، واأعطى الروايات

ٍ́ ما، وقّدم اأحياناً �سل�سلة  املتباينة يف مو�سو

 p رواي������اٍت يكم������ُل بع†ُسها بع†س������اً يف تو�سي

وىل  أبو عبيدة بالدرجةp االأ . وقد اعتمد ا pÈاخل

ه ال على  pومدونات pه املكتوب������ة pعل������ى مالح¶ات

، وهو بهذا Áّث������ُل املرحلة الثقافية  pالذاك������رة

التي عا�ش خاللها.

 pأبو عبيدة موقفاً ي�سيءُ اإىل العرب وقف ا

 . pوال�سعوبية pالثقايف ب������ن العرب ṕ يف ال�رصا

فقد كتÖ »كتاب املوا›« تناول فيه امل�سلمن 

من غ������ريp العربp كم������ا يبدو، وكت������Ö »اأخباُر 

« كما ي�سميه ابُن  pُل الفر�شFأو »ف†سا « ا pالفر�ش

أنه  خبار الفار�سية. كما ا الن������دمي، ذكر فيه االأ

«. وكل هذا  pالعرب pÖ������الكثري عن »مثال Öكت

يتم�س������ى مع اخل§ الثقايف ال�سعوبي، وهو ال 

يُته������م بالو�سعp يف روايات������ه، ومنõلتُه العلميُة 

 Öعالي������ة، اإال اأن اأخب������ارهُ تك�س������ُف عن مثال

أبو عبيدة  ب�سع������ٍة، ومن املحتم������لp اأن يك������ون ا

« وقد  pأه������ل الت�سوية �سعوبياً مم������ن ي�سمون »ا

. pêين�سجُم هذا مع ن�سبته اإىل اخلوار

يف  أKره������ا  ا  pال�سعوبي������ة  pللحرك������ة وكان 

، اإذ اإن اأ�سحابها قاموا  pالتاريخية pالدرا�سات

بجه������وٍد خا�سٍة لت�سويهp �سورة العربp والد�ش 
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 iلد ٍ أنها اأدت اإىل رد فعٍل وا�س عليهم، كما ا

 pالعرب pبدرا�سٍة وا�سعٍة لتاريخ pللقي������ام pالعرب

واأدبهم.

 pاه للكتابة������Œاأن هذا اال ُ وهك������ذا يت†س

التاريخيةp ن�ساأ ع������ن ا�ستمرارp ميوٍل وبداياٍت 

آفاقاً واإطاراً  �سابقة، وجدت دوافع جديدًة وا

 pسالم، وكانت الدوافُع بالدرجة� جديداً يف االإ

وىل اجتماعي������ًة و�سيا�سيًة ولدرجٍة fiددٍة  االأ

« يف  pيةÈ÷ديني������ًة واإداريًة، فالدع������وةُ اإىل »ا

مويون،  ، وهي الدعوةُ التي تبناها االأ p احلواد

مل Œ������د تاأييداً يذكُر يف مراكpõ املعار�سةp مثُل 

 ، pم�سار ، وتلك الع�سبيُة لالأ pوالب�رصة pالكوف������ة

القبليُة  والع�سبي������ُة  احلõبي������ُة،  وال�سيا�س������ُة 

آKاُره������ا يف الكتابةp التاريخية، كما  انعك�ست ا

اأن العالق������اتp الثقافية و التطوراتp الثقافية 

 pÖاإىل كت pال������رواة pتف�رصُ التط������ور من روايات

 pومن الروايات ، pن�س������اب خبارين وكتpÖ االأ االإ

ال�سفوي������ةp اإىل املوؤلف������اتp املكتوب������ة، وم������ا اإن 

طل������ع الق������رُن الثالُث الهج������رُي حتى وجدنا 

 ، pاه املدينة������Œاه������ن التاريخي������ن –اŒاال

ة- يلتقيان يف حقوٍل  pوالب�رص pاه الكوفة������Œوا

آراء تاريخيٍة  م�سرتكٍة للدرا�سةp التاريخيةp ويف ا

م�سرتكٍة.

 pأنتجت الدرا�ساُت التاريخيُة املارةُ الذكر وا

ًة على م�ستوياٍت flتلفٍة  pم������ادًة تاريخيًة وا�سع

 pاه نح������و ا�ستعمالŒكما اأن اال ، pمن الدق������ة

أ�سلوبp املحدKن يف النقدp اRداد قوًة وا�ستقّر  ا

 pÖيف طل pهر احلما�ُش للرحلةXو ، p¥يف الع������را

العل������مp لغر�شp الدرا�سةp و÷معp اأك ما Áكُن 

أ املحدKون يف  ، وقد بدا pجمعُه م������ن املعلومات

p وتابعهم املوؤرخون، كما اأن ال�سعور  هذا النه

 pوباأهمية ، pمة باأهميةp اخلÈةp املتجمعةp لدi االأ

ṕ على نطاٍ¥ وا�سع ترّكõ اأك من قبُل  جما االإ

، ووجد عناية  pالثقافي������ة pنتيج������ة التط������ورات

 pاهاتŒسالمية واال� خا�سًة، Kم اإن املباد االإ

�سالمي������ةp تفوق������ت ب�س������ورٍة حا�سمٍة على  االإ

، فاأKرت هذه  pيف املجتمع pالقبلية pاهاتŒاال

 pالدرا�سات p¥العوامُل مبجموعها على نط������ا

. pالتاريخ pاإىل كتابة pوعلى الن¶رة pالتاريخية

 pالثالث pللقرن Êد الن�س������ُف الثا pلقد �سه

الهجريX pه������ور موؤرخن ال حتدهم مدر�سة 

اأو اŒاه مما ُذك������ر، بل حاولوا اأن ي�ستفيدوا 

خبارين، ومن  « االإ pÖومن »كت pمن مواد ال�سرية

 ، pاملتي�رصة iخر ن�سابp وامل�س������ادرp االأ كت������pÖ االأ

مة ب�سورٍة من¶مٍة، وكان  و�سملت درا�ستهم االأ

، وكان توجههم  pبعد النقد pعملهم انتقاء املادة

عاماً اأو عاملياً.

واأوُل ممثٍل للتطورp ا÷دي هو اأحمُد بُن 
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ت279ه�892م  يحيى بُن جابُر الب������الذري 

وله كتاب������ان مهمان هم������ا »فتُ������وì البلدان« 

 ، pالبلدان ìُاأما فت������و .» pرصاف������� أن�س������اُب االأ و»ا

�سالميةp ويقدُم  فيبحُث يف تاريخp الفتوحاتp االإ

p كل م�������رص، وقد اأخذ  ق�س������ًة مت�سل�سلًة لفت

 pìبفتو pاخلا�سة pÖ������البالذري مادته من الكت

م�سارp التي كتÖ عنها، ومن املواد التي  كل االأ

 ، pم�سار ه لتلك االأ pيارتR ا�ستطا´ جمعها خالل

، وطريقته يف  pاملتي�رصة iخر ومن الرواياتp االأ

 pأنه ينتقي املادة بعد الغربلة ة تكمُن يف ا pالكتاب

، مع  p ، ويعط������ي �سورًة متõنًة للحواد pوالنقد

 ، p ŒنpÖ اإي������رادp رواياٍت متعددٍة حول احلاد

وهو يعتمُد كثرياً عل������ى رواياتp املدينةp التي 

تت�سُف باحليادp والدقةp اأك من غريها، كما 

 ، pاملحلية pوىل من الروايات ا�ستفاد بالدرجةp االأ

 pوق������د اأورد الب������الذرُي كثرياً م������ن املعلومات

 pواالقت�سادية pعن النواح������ي الثقافية pالقيمة

. pدارية واالإ

« فه������و كتاب عام  pرصاف� أن�ساُب االأ أم������ا »ا ا

، وهو  pن�ساب �سالمي يف اإط������ارp االأ للتاري������خp االإ

، فخطته  pواملادة pيجاً فذاً يف اخّلطةõّثُل مÁ

 pÖوكت pالطبقات pÖكت pكتابة Öأ�سالي Œمُع بن ا

، وت�سمُل املادةُ �سرية  pن�ساب خبارp وكت������pÖ االأ
االأ

ه  pحدا التي وقعت على عهد كل خليفٍة واالأ

، مع  pال�سيا�سية pابõح مبا يف ذلك فعالياُت االأ

p املهمةp ت�سبُه عناوين  عناوين فرعيٍة للحواد

خبارين، وهو يراع������ي الت�سل�سل  « االإ pÖ������كت«

التاريخي ع������ادة، ومع ذلك توجُد ا�ستثناءات 

مثاًل   pÖالن�س pت�سل�سل pفر�ستها �رصورةُ مراعاة

. يرُد الكالُم عن يõيد قبل عثمان بنp عفان

 pخذ Áح�ش البالذرُي م�س������ادرهُ قبل االأ

راء عن املوؤرخن  عنها، ولكننا نالحßُ اأن االآ

ال�سابق������ن ق������د ا�ستقرت يف ع�������رصه، وهذا 

ينعك�ُش يف مثلp قول������ه »الواقدي يف اإ�سناده« 

أبو flن������ف يف اإ�سناده« اإل������خ. وي¶هُر اأن  و »ا

 pعامة iكانت مقبول������ًة لد pبع†ش الرواي������ات

املوؤرخن كما ي¶هُر م������ن بع†شp اأخباره التي 

أ ب������� »قالوا..«. وي¶ه������ُر اأن البالذري يف  تبدا

انتقاFه ملادتهp التاريخيةp اأعطى اأهميًة خا�سًة 

للروايات التي تعوُد للمنطقةp التي وقع فيها 

 ، ṕ ، واأ“ه برواياٍت اأخرi حول املو�سو ُ احلاد

فمث������اًل يف حديث������ه ع������ن »ال�س������ورi« يعتمُد 

وىل عل������ى الواق������دي والõهري  بالدرج������ةp االأ

املدين������ة وي†سيُف اإىل ذلك رواياٍت عن اأبي 

. وياأخُذ عن  وهي اأقرب للعلوي������ن flنٍف 

ن�ساب، ويف  الõب������ري بنp بكار فيما يخ�������ش االأ

اأخبارهp عن عبدp امللكp بن مروان يعتمُد كثرياً 

، وعلى  عن عوانة بن احلكم على املداFني 
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دم�سق واملدينة  عوانة بن احلكم والواقدي 

 ، pالعراقية pوي†سيُف اإىل ذلك بع†ش الروايات

احلرة ي�ستند ب�سورٍة   pويف اأخباره عن وقعة

أ�سا�سي������ٍة اإىل املداFن������ي والواق������دي وعوانة  ا

« من »املدينة«، وبذلك يعطي رواياٍت  أ�سيا و»ا

»مدنيٍة« واأمويٍة.

اأما م�سادُر الب������الذرّي فموؤلفات مكتوبة 

ورواي������ات �سفوي������ة. فبع†������ش التعاب������ريp مثل 

»حدKني« و »قال ›« ت�سري اإىل رواياٍت �سفويٍة 

ي« ب�سورٍة عامٍة اإىل  pمبا�رصٍة، بينما ت�سريُ »ُرو

أّن »قال« تعني اأخذ  موؤلفاٍت مكتوبٍة، يف حن ا

خذ من كتاٍب، وي�ستعمُل  أو االأ روايٍة �سفوي������ٍة ا

�سناد عادًة يف بع†������شp رواياته  الب������الذري االإ

p »املدينة« Rمنp الرا�سدين  التي تتعلُق بحواد

، واإال فاإنه ياأخُذ  pاملنفردة pالروايات pويف بع†ش

عن م�سدٍر �سل�سلة اإ�سنادهp معروفة، فيكتفي 

�سناد ا÷معي  بذكره، وكثرياً م������ا ي�ستعمُل االإ

 pسا�سية� ليدل على االتفا¥p على املعلوماتp االأ

ُ اأحياناً اأن  Kم يورُد اإ�ساف������ًة ب�سيطًة، ويحد

يورد البالذري ع������دة رواياٍت بينها �سيء من 

، وترُد عنده  pنف�سه ṕ االختالفp ح������ول املو�سو

بع†ش الرواياتp املنفردةp دون اإ�سناٍد.

وعل������ى الرغم من ات�ساله بالعبا�سين اإال 

 ُ اأن البالذري fiاي������د يف اأخباره، فهو يف�س

املجال للرواياتp كافًة، ويحاوُل ب�سورٍة جّديٍة 

اأن يكون مو�سوعياً يف اأخباره.

 » pرصاف� أن�س������ابp االأ ُ البالذرُي يف »ا
ّ

È������ويع

ها  pاتÈخ pوات�س������ال pمة عن فك������رةp وح������دةp االأ

 » pالبلدان ìُأم������ا »فتو �سالمي، ا يف التاري������خp االإ

 pدارية غرا�شp االإ مةp لالأ فيُ¶هُر قيمة خÈةp االأ

. pوالت�رصيعية

ت 284ه�/ أت������ي اإىل اليعقوبي  وح������ن نا

 pالتاريخ pعن فك������رة ُ
ّ

È������أّن������ه يع 897م ن������رi ا

 ، pالكّتاب pواليعقوبي موؤر من طبقة ، pالعاملي

يجمُع ب������ن Kقافٍة وا�سعٍة وخ������Èٍة عمليٍة يف 

ي������امp �سبابه 
أ دارةp وق������د اأم†س������ى كثرياً من ا االإ

 pالتاريخية pوجم������ع املعلوم������ات ، pسف������ار�
يف االأ

« يف  pكت������اب »البل������دان Öوكت ، pوا÷غرافي������ة

أوُل ُموؤلٍف من  ، وه������و ا pالتاريخية pا÷غرافية

. pنوعه يف العربية

 pوتاري������ُخ اليعقوبي خال�سة وافية للتاريخ

�سالمي  ، وللتاري������خp االإ pسالم� العاملي قب������ل االإ

 يف 
ُ
حتى �سنة 872/259. وقد راعى اليعقوبي

 ، p كتابته الت�سل�سل التاريخي للمددp واحلواد

وهذا الق�سُم مفقود من   pأُ باخلليقة فهو يبدا

 pوال يقت�رصُ على تناول ، pاملطبوع������ة pالن�سخة

 pالفار�سي، وتاريخ pوالتاري������خ ، pنبياء تاري������خp االأ

 ٍ
أ ، بل يتن������اوُل تاريخ ا pسالم� الع������ربp قبل االإ
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 pسورين والبابلين والهنود� اأخرi قدÁٍة كاالآ

 pب������رÈوامل�رصي������ن وال pوالروم������ان pواليون������ان

واحلب�سةp والõنوpê والرتكp وال�سينين، وبذلك 

يطّب������ُق فكرتُه ع������ن التاريخp العامل������ي ب�سورٍة 

�ساملٍة. ويبدو اأن اهتمامه يف هذا الق�سمp من 

 Öمعلوماته، ان�س ُ تاريخه، وبقدرp م������ا ت�سم

، وÁك������ُن القوُل اإن  pالثقافية pÖ������على ا÷وان

 êاõه تعك�ُش امت pمادته الت������ي عر�سها يف كتاب

أKر  �سالمي، ونالحßُ ا الثقافاتp يف املجتمعp االإ

أي†ساً  ه، وله ا pيف كتابات pه با÷غرافي������ة pاهتمام

اهتمام يف الفلكp وي¶هُر جلياً يف كتابته عن 

 ، pيف هذا الق�سم pأو الرومية التقاوميp الفار�سيةp ا

 pبدء pه معلوماٍت فلكيٍة عند حتديدFويف اإعطا

. pÊالثا pكل خليفٍة يف الق�سم pمّدة

 pره pيتخُذ اليعقوبي ن¶رًة نقديًة اإىل م�ساد

 pفف������ي كتابته ع������ن تاريخ ، pول يف الق�س������مp االأ

�سا�سية، وهو  نبي������اءp رجع اإىل امل�س������ادرp االأ االأ

، وحن  pدقيق يف ذلك ب�سكٍل ي�سرتعي االنتباه

يتكلُم عن التاريخp الفار�سي يبُن اأن مواد هذا 

أ�سطوريًة، وال  التاريخp قبل الع�رصp ال�سا�ساÊ ا

 pعن الثقافة Öُوُ¥ بها، وح������ن يكتKكُن الوÁ

اليوناني������ةp فاإنه ياأخُذ عن موؤلف������اٍت يونانيٍة 

مرتجمٍة.

�سالمي فاإن اليعقوبي  أم������ا يف التاريخ االإ ا

أ�سلوب االنتق������اءp من الرواي������اتp بعد  يتب������ُع ا

 ُ �سيا أّنه رجع اإىل »ما رواه االأ ، و يبُن ا pالتدقيق

 pواأ�سحاب pوال������رواد pاملتقدمون م������ن العلماء

أنهم  « ووجد ا pوالتاأريخ������ات pخب������ار
ال�سريp واالأ

 p هم واأخبارهم ويف ال�س pاختلفوا يف اأحاديث«

ها واأن ياأخذ ما  « فحاول اأن Áح�سّ pعمار واالأ

اتفق عليه من املقاالت والروايات واأن يوؤلف 

بينها لكتابةp تاريخه.

 pسانيد� عط������اءp االأ وهو ال ي������رi �رصورًة الإ

 pالتاريخية pسانيد� ن الن¶������رة اإىل االأ وذل������ك الأ

 pا�ستقّرت قبله ولذا فاإّنه يكتفي بذكر pالهامة

 ، pÊالثا pالق�سم pيف مقدمة pسا�سية� ه االأ pم�سادر

وال ‚ُد بع������د ذلك اإ�س������اراٍت اإىل م�سدٍر اأو 

 ßُاإ�سناٍد اإال يف حاالٍت نادرٍة. ونالح pسل�سل������ة�

مثل �سليمان  اأن م�سادره علوي������ة وعبا�سية 

بن علي الها�سم������ي و»مدنية« مثل الواقدي 

خبارين مثل  وابن ا�سحق  كما اأخ������ذ من االإ

املداFن������ي، والهيثمp بنp عدي، وابنp الكلبي يف 

، ومن بع†ش الفلكين مثل اخلوارRمي  pÖالن�س

.Öُوما �ساء ا احلا�س pاملنجم

لق������د كان اليعقوب������ي متõن������اً يف اأخباره 

ودقيق������اً فيما اأورد م������ن معلوماٍت، وقد جاء 

اأحياناً مبعلوماٍت فري������دٍة وهذا ال Áنُع من 

Xه������ورp �سيٍء من اŒاهاته يف التفا�سيلp فهو 
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موين ي¶هُر  يف حديث������ه عن الرا�سدي������ن واالأ

 pاأقوال pيف ذكر Öُميوالً علوية اأحيان������اً، وي�سه

 pوخطبهم ويعط������ي �سريهم عند ذكر pم������ةF االأ

وفياتهم ولعلنا نك������وُن اأد¥ اإن قلنا اإن وجهة 

اإمامية اإذ اإنه Á������ر باإيجاRٍ عر�سي   pن¶������ره

بثورةR pيٍد بنp علي. ويف حديثه عن العبا�سين 

، فهو  pأو املجاملة p ا ي¶ه������ُر �سيÄاً من الت�سام������

، وي�سمي  pالها�سمية pي�سمي »الدعوة« بالدعوة

ُد رواياٍت  pوهو يُور » pع�رص العبا�سن ب� »الدولة

عبا�سي������ٍة يف اأخب������اره كم������ا اأن حديث������ه عن 

املهدي العبا�س������ي يعك�ُش ب�سورٍة هادFٍة �سيÄاً 

من دعاياتp العبا�سي������ن يف اأن هذا اخلليفة 

»مه������دي« ين�رصُ العدل. وح������ن يتناوُل بع†ش 

 pابن pللعبا�سين مثل مقتل pاملحرجة p احلواد

أب������ي م�سلٍم و�سق������وطp الÈامكةp فاإنه  هبرية وا

يقدمها ب�س������ورٍة منا�سبٍة،بل اإنه حن يتطرُ¥ 

 pم يكتفي بذكرXمو�سى الكا pمام اإىل وف������اةp االإ

، ولكن هذه النقاطp ال حت§  pالعبا�سي pالبيان

 pلته يف تطّورõموؤلف������ه واأهميته ومن pمن قيمة

. pعند العرب pالتاريخ pعلم

 pدرا�سة pعلى خط������ة 
ُ
وقد �س������ار اليعقوبي

�سالم������ي ح�سÖ توا› اخللفاءp اإال  التاريخp االإ

 p أن������ه مع ذلك راعى خط������ة ت�سل�سلp احلواد ا

 pال�سن������ن، وحن يقرتُب م������ن ع�رصه Ö������ح�س

i مثاًل  خبارp باإيجاRٍ ف
يقت�رصُ على ذكرp االأ

p اخلطريةp ال  õوره الK أنه حن يتحد عن ا

يذكرها اإال مبالح¶ات ب�سيطة وهذا Áكُن 

أراد  تف�سريه على �سوءp خطةp اليعقوبي، فقد ا

اأن يكتÖ تاريخاً flت�������رصاً مركõاً من املواد 

 pتطّور pهارX الوا�سع������ةp املتباينةp اأمامه وذلك الإ

مةp من جهٍة ول�سد حاجٍة Kقافيٍة. االأ

ت270ه�/  ن اإىل ابنp قتيبة   ولنن¶������رp االآ

883م فكتابه »املع������ارف« هو داFرةُ معارٍف 

 pالتاريخية pالكتابة pتلُف خطوطfl فيها êُõت“

. اإذ ‚د فيه فكرة كتابةp تاريٍخ عاملي  pاملختلفة

، وت¶هُر  pاملعت�سم pيام
أُ باخلليقةp وينتهي باأ يبدا

 pن�ساب خبارp واالأ
فيه وجهة ن¶������رp اأ�سحابp االأ

 » pالعرب pيام
أ أنه يتناوُل »ا ، كما ا pالتاريخ pيف كتابة

باإيج������اRٍ. ويبدو فيه اهتم������اُم الفقيهp عندما 

p هل ” �سلحاً اأم عنوًة، ومن  يتطرُ¥ اإىل الفت

 pع لي�سد حاجة الكّتاب pُو�س pاأن الكتاب p املرّج

. pسا�سية� اإىل املعلوماتp التاريخيةp االأ

ه »املعارف«  pا�ستف������اد ابُن قتيب������ة يف كتاب

 ، pال�سفوية pمن م�سادر مكتوبٍة ومن الروايات

و�سلك �سبيل انتقاءp معلوماته التاريخيةp بعد 

نقدp م�س������ادره، ويالحß اأن ُموؤلفي م�سادره 

مثل  لهم منõلة عالي������ة يف حقولp درا�ساتهم 
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. وكان ابُن  ابن ا�سحق والواقدي وابن الكلبي

« لياأخذ  pالقدمي pقتيبة اأول من رجع اإىل »العهد

 pوعن تاريخ pاخلليق������ة pمنه مبا�������رصًة عن بدء

 pمادت������ه التاريخية باحلياد õوتتمي ، pنبي������اء االأ

راء  أنه يورُد االآ وبالتاأكيدp على احلقاFقp ومع ا

أنه يعطي اأحكاماً خا�سًة  ال�ساFدة اأحياناً اإال ا

. pحيان طريفًة يف بع†شp االأ

ت 282ه������� /891م  وكتÖ الدين������وري 

 pاآخر للتاريخ êخبار الطوال« وه������و ‰وذ »االأ

العاملي، فهو واإن راع������ى الت�سل�سل التاريخي 

 p يف كتابت������ه فاإّنه رّكõ على بع†������شp احلواد

 ، pوتناولها ب�سيٍء م������ن التف�سيل pواحل������ركات

ن يكون �سل�سلًة  وهذا ما جعل تاريخه اأقرب الأ

خبارp التي يربُ§ بينها، ففي عهدp ما 
م������ن االأ

�سالمp ح������اول اأن يقّدم �سوراً متواRيًة  قبلp االإ

 pفار�ش واليمن pيف ب������الد p مرتابط������ًة للحواد

وا÷õي������رةp العربيةp وبيõنط������ة، ولكن التاريخ 

�سا�سيُة  الفار�س������ي هو الغالÖُ ولُه املكان������ُةُ االأ

 pيف ه������ذه املدة، وهو ال يبدي اهتماماً بتاريخ

، وÁر بعه������دp الر�سالةp ب�سطوٍر قليلٍة،  pالر�سل

�سالمي������ةp ف������اإّن حواد  أم������ا يف العه������ودp االإ ا

 pوفار�ش هي مو�سُع اهتمامه بالدرجة p¥العرا

وىل. االأ

واأخ������رياً ناأتي اإىل »تاريخp الر�سلp وامللوك« 

ت 310ه�������/823م وهو Áّثُل قمة  للطÈي 

م������ا و�سلت اإليه كتابة التاريخp عند العربp يف 

، فق������د كان الطÈُي طالÖ علٍم  pالتكوين pمّدة

أ�ساتذٍة يف  ال يعرُف الكلل، فدر�������ش على يد ا

الري وبغداد والكوفةp والب�رصةp وال�سامp وم�رص 

وا�ستقر اأخرياً يف بغ������داد. وقد بل يف علمه 

الفقهية  والرواي������ات   pالتاريخية  pبالرواي������ات

.iلًة ال تبارõمن

 pأ�سلوبه اإّن ن¶������رة الطÈي اإىل التاري������خp وا

 ٍ يف كتابت������هp متاأKرة بدرا�ستهp وKقافتهp كمحّد

 pالروايات pوكفقيٍه، لذا ف������اإن طريقته يف نقد

، يف ح������ن اأن م�سادره  pسن������اد� تتج������ُه اإىل االإ

أو  موؤرخون لهم منõل������ة موKوقة يف حقولهم ا

 ُÈّالتي كتب������وا عنها، وهو يع pيف املو�سوعات

 pأ�سا�سيتن يف التاريخ يف كتابه عن فكرت������ن ا

 pمن جه������ٍة واأهمية pهما وح������دةُ الر�س������االت

م������ةp وات�سالها على مّر الõمنp من  خÈاتp االأ

جهٍة اأخ������رi، ومثُل هذه اخل������Èاتp ع¶يمة 

 pالوحدة pيف حاالت pمة همي������ةp يف �سلوكp االأ االأ

ُ ما  ، وهي يف احلال������ن تو�س pأو االخت������الف ا

مة يف تاريخها. ي�سيÖُ االأ

اإّن قيمة الرواياتp يف ن¶رp الطÈي تعتمُد 

أ�سانيدها، فكلم������ا كان بدءُ ال�سند  على قوةp ا

اأقرب اإىل احلادKةp كان اأف†سل، وهكذا و�سلت 



Üô©ند الY jQÉàال º∏©و∫ ل C’ا ¢ù«س�CÉàالÉàالÉ

99 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

اإلينا عن طريقه كتاب������ات تاريخية وروايات 

تاريخية مبكرة مل حتفß اإال يف تاريخه.

أ�سل������وُب كتابت������ه بن¶رتهp اإىل  وق������د تاأKر ا

 pفه������و يف حر�س������ه عل������ى اإعطاء ، pالرواي������ات

ٍ́ ال  ٍ اأو مو�سو الرواياتp املختلفةp حول حاد

، ويبدو  p ي�ستطيُع تقدمي تاريٍخ مت�سٍل للحاد

أراد اأن ي�سّن������ف الرواي������اتp التاريخية  أّن������ه ا ا

العربي������ة كافًة يف كتابه -وه������و منحى �سبق 

اتباع������ه يف احلدي������ث- وهذا يف�������رّصُ العدد 

ال†سخم مل�سادره، وهذه خدمة كiÈ قّدمها 

ّول يف  الطÈي، وهو بذلك ينه������ي الع�رص االأ

ننا ال نرi اأحداً  تطورp الكتابةp التاريخي������ةp الأ

 pالتاريخية pامل�سادر pبعده حاول اإعادة فح�ش

Rمنةp يف كتpÖ الطÈي. لالأ

أُ تاريُخ الطÈيp باخلليق������ةp ويتناوُل  يب������دا

 pوينتقُل اإىل تاريخ pالر�س������ل وامللوك يف القدمي

ال�سا�ساني������ن والع������ربK p������م يتن������اوُل التاريخ 

302ه������� ولعل   pسالم������ي حت������ى ع�������رصه� االإ

 pةÄكتعب������رٍي ع������ن امل�سي pن¶رت������ه اإىل التاري������خ

 Rيجا ، تف�رّصُ االإ pاتÈللخ ٍ́ لهيةp وكم�ست������ود االإ

خ������ريp الذي يتناوُل  أو ال†سع������ف يف الق�سمp االأ ا

التاريخ املعا�رص.

 pالثالث pلية يف القرنfi هرت تواري������ُخXو

الهجري/التا�سع املي������الدي. وبع†ُسها تواريُخ 

 pم�رص البن pìم�سار، مثل فت������و مل�رٍص م������ن االأ

ت257ه�������/870 م والبع†ُش  عبد احلك������م 

خر تواريُخ ملدٍن مثُل تاريخp وا�س§ لبح�سل  االآ

ت 288ه�������/900م وتاري������خ بغداد لطيفور 

. وقد و�سعت بع†ُش هذه  ت 280ه�/893م

 ، pللحديث pاملحلية pنتيجًة للدرا�س������ات pÖ������الكت

فهي تعطي �سري املحدK������ن الذين ن�سوؤوا يف 

 pمنõاأو مكثوا فيها م������دًة من ال pامل������دن pتل������ك

وتورُد هذه ال�سريُ على هيÄةp طبقاٍت، والبع†ُش 

خ������ر ُكتÖ نتيجة ال�سع������ورp بالوالءp للمدينة  االآ

أو للم�������رصp واالعتõاpR به������ا وتت†سمُن هذه  ا

أو  التواريُخ عادًة بع†ش املعلوماتp ا÷غرافيةp ا

. p§اخلط

ُ اأن  اإذا ا�ستعر�سن������ا ما مر فاإنن������ا ن�ستنت

علم التاريخp عند العربp هو تطور طبيعي يف 

�سالمية، فالديُن ا÷ديُد  الدولة العربي������ة االإ

ية، وو�سُع تقومٍي Kابٍت،  كّل  pاطورÈوتكويُن اإم

�سا�ش لعلمp التاريخp عند  مورp هياأت االأ
هذه االأ

 pاملتمثلة pسالمية� ، Kّم اإّن االŒاهاتp االإ pالعرب

 ṕ �ش وباإجما pالر�سول pب�س������رية pيف االهتمام

 p مةp وباآراءp علماFها واأحكامهم وباحلواد االأ

الك������iÈ الت������ي ح������ددت �سريه������ا التاريخي، 

 pالتاريخ pي�سيُة لدرا�س������ةFكان������ت الدواف������ُع الر

 pاني������ٍة ا�ستمرتK يف »املدين������ة«. ومن جه������ٍة
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 pن�ساب االŒاه������اُت القبليُة نحو العناي������ةp باالأ

 pا÷ديدة pالقبلية põيف املراك pوال�سع������ر pيام
واالأ

يف الكوفةp والب�رصةp يف اإطاٍر جديٍد، ووجدت 

 pال�سيا�سي������ة pجدي������دة يف التي������ارات õ������حواف

. ووراء هذين  pا÷ديدة pواملدنية pواالجتماعية

 pا÷ميع iاهن كان هن������اك ال�سعوُر لدŒاال

ُ اإىل درجٍة  بر�سال������ٍة تاريخيٍة، وهذا يو�س������

 pما ذلك التن������و´، وتلك ال�سع������ة يف الكتابات

. pالتاريخية

اإن تطور الكتاب������ةp التاريخيةp كانت جõءاً 

حيوي������اً م������ن التط������ورp الثق������ايف. فالرواياُت 

 – pن�ساب خبارp واحلديثp واالأ
ةُ– يف االأ املبع������

خبارين اأواملحدKن  �سارت Œُمُع من قبلp االإ

ب�س������ورٍة �سفوي������ٍة، اإال اأن التاري������خ مل ي¶ه������ر 

 pأ ا�ستعماُل الكتابة ب�سورٍة Kابتٍة اإال حن ب������دا

. وكانتp املرحلُة  pوالرواي������ات pخبار
حلفpß االأ

وىل  أةp التاريخfi pليًة بالدرجةp االأ وىل يف ن�سا االأ

 » pدودًة تقريب������اً يف نطاقها، ففي »املدينةfiو

 pاالهتماُم على ال�سرية Ö������ان�س pسالم� مهُد االإ

 pالرا�سدي������ن، ويف الكوفة pاخللف������اء pوع�������رص

 pه االهتم������اُم اإىل الفعاليات������Œا pوالب�������رصة

، وه������ذه ال¶اهرةُ تبدو  pوالفتوحات pالقبلي������ة

 pكم������ا يف تطّور ،iقافي������ٍة اأخرK Ö������يف جوان

 ، pاحلديث pعند امل�سلمن ويف درا�سة ṕ جما االإ

 pفق������د كانت العناي������ُة بهما يف ه������ذه املرحلة

املدينة،  تنح�رصُ يف نطا¥p مدين������ٍة اأو م�رٍص 

 pفكار p واالأ . ولكّن انت�سار املباد الكوفة مثاًل

 pعلى ح�ساب pوتغلغلها يف املجتمع pسالمية� االإ

راءp القبليةp واالجتماعيةp املحليةp اأو�سحت  االآ

 pديادRقافيٍة جديدٍة مثل اK ح�س������ول تطوراٍت

 ، pا�ستعماله يف الرواية pوانت�سار pسناد� اأهميةp االإ

مةp واأهميةp خÈاتها  põ ال�سعورp بوحدةp االأ pوتركي

 pاملنّ¶م pأ نو´ من ا÷مع املت�سلة، وعندFٍذ بدا

خب������ارp والرواي������اتp التاريخي������ةp وكذل������ك  لالأ

 pاهŒواال ، pاملختلف������ة pم�سار للحديثp م������ن االأ

نحو كتابةp تواريخ عامٍة، بع†سها ينطوي على 

. pسالم� ن¶رٍة عامليٍة للتاريخp قبل االإ

وقد ُع������د التاريُخ منذ البداي������ةp »علماً« 

 pالروايات pم������ة تاأكيد على “حي�������شK وكان

 pسناد، ومل������ا كانت� ه������ا ع������ن طري������قp االإ pونقد

 pالرغبات pريKخباُر عر�س������ًة لتاأ الرواياُت واالأ

، لذا كان التاأكُد  pوالع�سبيات pبيةõاحل pوامليول

من �سل�سلةp الرواةp هو ال�سبيُل اإىل التثبتp من 

، وÁكُن الق������وُل بعد هذا اإن  pالرواية pسح������ة�

 pخبار
ṕ الرواياتp واالأ p ت¶هُر من نو ر

ميول املوؤ

يp بعد 
التي يقبلها ويوردها، ويجوRُ اإبداءُ الراأ

أو اخل������pÈ ال قبل ذلك،  اإيرادp ن�������ش الروايةp ا

 pُد الروايات pحينما يُور p ر
وتتكوُن الثقُة بامل������وؤ
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املتباين������ة، اأو حينما يورُد رواي������اٍت م�سهورٍة 

 pوالنقد pاي������دٍة، وعلى هذا فدرجُة التدقيقfi

 pب†سوء pالروايات pت¶هُر يف فح�ش p ر
لدi املوؤ

ما ذكرنا.

 pفالتاري������ُخ اإذاً، وب�سورٍة عامٍة مفيد لفهم

 pسالمية� ، وهو مفيد للدرا�ساتp االإ pمة تطّورp االأ

، وحن  يعطي  pحن يّقدُم تواريخ ال�سري pالدينية

دارةp وحن يلقي �سوءاً على  �سوابق عمليٍة لالإ

، ومن ناحيٍة اأخرi فاإّن  ṕ جم������ا اخلÈاتp واالإ

�سباٍب �سيا�سيٍة اأو  Ö الأ pُكت pالكثري من التاري������خ

 »Öكت« p أك اجتماعي������ٍة، وهذا ي�سدُ¥ عل������ى ا

 pخبارين، وقد ي�س������دُ¥ كذلك على بع†ش االإ

، اإذ يتع������ذُر اأن ‚د دافعاً  pالعامة pالتواري������خ

 pللدينوري واملعارف  pالطوال pخبار
لكتابةp االأ

. pالعامة pالثقافية pالبن قتيبة غري الدوافع

وي¶هُر يف كتابةp التاريخp تاأكيد قوي على 

، والت�سل�سلp الõمنيp يُراعى يف  pالوقت pعن�رص

كتpÖ التاريخp ب�س������ورٍة عامٍة، وهذا ي¶هُر يف 

أو  ، ا pاخللفاء pÖتعاق pأ�سا�ش كتابةp التاريخp على ا

، وي�سُل  pأو ت������وا› الطبقات ، ا p تتابعp احلواد

حدوده الدقيقة يف كتابةp التاريخp على ال�سنن، 

�سا�سية  �سانيُد العنا�رص االأ وكانت التواريُخ واالأ

 ، pوالطبقات pن�س������اب يف ال†سب§p ويف كتpÖ االأ

 pتواريخ pيف ذكر pمنõال p§دقة �سب ßُاإذ يالح

، فالتاريُخ هو  pعم������ار الوفي������اتp ويف ذك������رp االأ

فعالياُت الب�رصp يف اأوقاٍت معينٍة.

 pالعربية pالتاريخي������ة pأ�س������كاُل الكتابة أما ا ا

 » pخبار
أ�سلوبp »االأ « وا pال�سرية« pأ�سلوب فنمت من ا

«، وكان  pمة « وفك������رةp »االأ pن�ساب أ�سل������وبp »االأ وا

عن�رصُ الوقتp يتخلله������ا جميعاً، وهكذا فاإن 

 ، pخبار
أ�سلوبp االأ »الكتÖ« التاريخية ترجُع اإىل ا

 pأ�سلوب ريُ ترجُع اإىل ا ppوال�س ، pوالطبقات ، pوال�سرية

»ال�س������رية«، بينما تع������وُد كتÖُ التاري������خp العام 

 ،» pمة أو التاري������خp على ال�سن������ن اإىل فكرةp »االأ ا

 pيف بع†ش » pن�ساب أ�سل������وُب »االأ واأخ������رياً ي¶هُر ا

.iاأخر pويف تواريخ pالعامة pالتاريخ pÖكت

وىل  كانت الق������روُن الهجري������ُة الثالKُة االأ

، فيها  pعند العرب pالتاريخ pلعلم pفرتة التكوين

أ�ساليبها، وقد  و�سعت خطُ§ كتابةp التاريخp وا

 iقافيٍة اأخرK الف������رتةُ التاليُة عنا�رص pسهدت�

أKّرت  مث������ُل ا÷غرافي������ةp والفل�سفةp والفل������كp ا

ف������كار التاريخية  يف كتاب������ةp التاريخ ولكّن االأ

أ عليها تبديل  �ساليÖ التاريخية مل يط������را واالأ

يجلÖُ االنتباه.
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- kاLPƒ‰CG -ºيµ◊G ≥يaƒàd z¥öûdG نe QƒØسüع áحيö نe QƒØسüع áحيö نe QƒØسüع áحي �e{ö�e{ö

نها تدر�ش  ن������دو¥ قمامة الل�سانيات؛ السن������دو¥ قمامة الل�سانيات؛ السن������دو¥ قمامة الل�سانيات؛ الأ س ما كانت التداولية تنعت ب�س ما كانت التداولية تنعت ب� ��ريا���ريا���رياً �كث����كث���

أو  ل������ة؛ فهي-التداولية-تهتم بالبعد اسل������ة؛ فهي-التداولية-تهتم بالبعد اسل������ة؛ فهي-التداولية-تهتم بالبعد اال�ستعما› ا سكل م������ا تعتÈه الل�سانيات ف†سكل م������ا تعتÈه الل�سانيات ف†

‚اRي للكالم اآخذة بعن االعتب������ار املتكلم وال�سيا¥، »وقد عمد الباحثون  االإ

كلية سكلية سكلية  سور الدرا�سات ال�سور الدرا�سات ال� ور الدرا�سات ال�سور الدرا�سات ال�س سi متعددة، نتيجة لق�سi متعددة، نتيجة لق� i متعددة، نتيجة لق�وi متعددة، نتيجة لق�وؤ وىل املنه التداو› ليمدهم بروىل املنه التداو› ليمدهم بر اإ

لي بن سلي بن سلي بن  س�ستعمال التوا�س�ستعمال التوا� إواإهماله������ا ملقاربة اللغة يف Œليها احلقيقي؛ اأي يف اال إو

1
النا�ش«.

dG ÜO©رFGõ÷G -»Hر C’G ‘ IPاàس�CG

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….
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  وكان املنه الت������داو› مبثابة ردة فعل 

أداة  كي للغة بو�سفها سكي للغة بو�سفها سكي للغة بو�سفها ا سوم�سوم� وم�سوم�س سعلى معا÷ات ت�سعلى معا÷ات ت�

Œريدي������ة اأو قدرة ذهني������ة قابلة لالنف�سال 

باب سباب سباب  س�س� أ تعمليه������ا. ومن ستعمليه������ا. ومن ستعمليه������ا. ومن ا ستعمالها وم�ستعمالها وم� تعمالها وم�ستعمالها وم�س سع������ن ا�سع������ن ا�

Xه������ور املنه التداو› القناعة التي مفادها 

اأن املعرف������ة املتقدم������ة بالنح������و وال�س������وت 

تطع التعامل مع Xواهر معينة ستطع التعامل مع Xواهر معينة ستطع التعامل مع Xواهر معينة  سوالداللة مل ت�سوالداللة مل ت�

دراك  ذات اأهمي������ة بالغة، وÁك������ن اعتبار االإ

انية سانية سانية  ساملتõايد بوجود فجوة بن الن¶ريات الل�ساملتõايد بوجود فجوة بن الن¶ريات الل�

������ة االت�سال اللغوي من جهة س������ة االت�سال اللغوي من جهة س������ة االت�سال اللغوي من جهة  سمن جهة ودرا�سمن جهة ودرا�

2
اآخر لالهتمام بالتداولية. بباسبباسبباً � iسخر� iسخر اأ

á«dhGóàdG ∞jô©J

على الرغم من اأن التداولية هي مبحث 

اÊ جدي������د، ساÊ جدي������د، ساÊ جدي������د، اإال اأن البحث فيها Áكن اأن  سل�سل�

تعمل ستعمل ستعمل  سر له من������ذ القدم حيث كان������ت ت�سر له من������ذ القدم حيث كان������ت ت� ر له من������ذ القدم حيث كان������ت ت�ور له من������ذ القدم حيث كان������ت ت�وؤ وي������وي������

pragmaticus الالتينية، وكلمة  كلم������ة 

مبعن������ى  غريقي������ة  االإ  pragmaticos
تعمال احلديث واحلا› ستعمال احلديث واحلا› ستعمال احلديث واحلا›  ، ويعود اال� ، ويعود اال�سعملي سعملي

������وف س������وف س������وف  للفيل� للفيل�س  س  pragmatics للتداولي������ة 

 CHARLES MORRIS مريك������ي االأ

ن¶ري������ة  ن¶ري������ة س�������ش  ن¶ري������ة س�������ش  �������ش  س�س� أ ا كتابه يف  ع������ام1938م 

فية سفية سفية  سKر بالعقي������دة الفل�سKر بالعقي������دة الفل� االعالم������ات الذي تاالعالم������ات الذي تاأ

. ففي  الذراFعية مريكي������ة الÈاغماتي������ة  االأ

تعريف������ه للتداولية يقول: »التداولية جõء من 

ال�سيمياFية التي تعال العالقة بن العالمات 

وم�ستعملي هذه العالمات«، وتعرفها اآن ماري 

 ، ANNE-MARIE DILLER دي������ري 

 FRANÇOIS ريكانات������ي  وفران�س������وا 

RĔCANATI كالت������ا›: »ه������ي درا�س������ة 
ا�ستعم������ال اللغ������ة يف اخلط������اب، �ساهدة يف 

ذلك عل������ى مقدرته������ا اخلطابي������ة«، وي¶هر 

تعريف اإدماجي اآخر، حتت ري�سة فران�سي�ش 

تتطر¥  اإذ   FRANCIS JAQUE جاك

التداولي������ة، ك¶اه������رة خطابي������ة، وتوا�سلية 

 
3
واجتماعية معا«.

ن�س������ل من خ������الل ه������ذه التعريفات اإىل 

اأن الدار�س������ن مل يتفقوا ح������ول تعريف واحد 

للتداولي������ة؛ وذلك لكونها ال تعد »علماً لغوياً 

fi†س������اً- باملعن������ى التقلي������دي -علما يكتفي 

بو�سف وتف�س������ري البنى اللغوية ويتوقف عند 

أ�سكالها ال¶اه������رة، ولكنها علم  حدوده������ا وا

جديد للتوا�س������ل يدر�ش ال¶واهر اللغوية يف 

جمال اال�ستعم������ال، ويدم من K������م م�ساريع 

معرفية متع������ددة يف درا�سة Xاهرة التوا�سل 

اللغ������وي وتف�سريه، وعليه ف������اإن احلديث عن 

التداولية وعن �سبكته������ا املفاهيمية يقت†سي 

�س������ارة اإىل العالقات القاFم������ة بينها وبن  االإ

نه������ا ت�سي بانتماFها اإىل  احلقول املختلفة؛ الأ
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حقول مفاهيمي������ة ت†سم م�ستويات متداخلة، 

 ،Ö������التخاط وقواع������د  اللغوي������ة،  كالبني������ة 

واال�ستدالالت التداولية، والعمليات الذهنية 

نتاê والفهم اللغوين، وعالقة  املتحكمة يف االإ

 
4
البنية اللغوية ب¶روف اال�ستعمال.. اإلخ«.

اإذن التداولي������ة تق������ع يف مف������رت¥ الطر¥ بن 

حقول معرفية عدة اأهمها:الفل�سفة التحليلية 

، علم النف�ش املعريف،  فل�سفة اللغة العادية

مر  علوم االت�سال، والل�سانيات، مما �سعÖ االأ

على الدار�سن لتوحيد مفهومها. 

ولكن على الرغم من ذلك فاإن التداولية 

�سÄلة التالية: جابة عن االأ حتاول االإ

- م������اذا ن�سنع حن نتكل������م? ماذا نقول 

بال†سب������§ حن نتكلم? ملاذا نطلÖ من جارنا 

حول املاF������دة اأن Áدنا بك������ذا، بينما ي¶هر 

وا�سحاً اأن يف اإمكانه ذلك? فمن يتكلم اإذن? 

واإىل من يتكلم? من يتكلم ومع من? من يتكلم 

�سÄلة التي تهتم  جل من? وغريها م������ن االأ والأ

 
5
بها التداولية.

á«dhGóàdG ICÉ°ûf

مريكي �سارلõ موري�ش  مّيõ الفيل�سوف االأ

Charles Morris �سن������ة 1938، يف مقال 
كتب������ه يف اإح������دi املو�سوع������ات العلمية بن 

flتل������ف االخت�سا�سات الت������ي تعال اللغة، 

وهي علم الرتاكي������Ö الذي ين�سغل الدار�سون 

فيه بدرا�س������ة البنى اللغوي������ة، وعلم الداللة 

الذي يعن������ى بدرا�سة املعنى، والتداولية التي 

أي������ه بالعالقات ب������ن العالمات  تعن������ى يف را

وم�ستخدميه������ا، وقد ح������دد موري�ش يف هذا 

ال�ساأن الفر¥ بن العلوم الثالKة كما يلي:

علم الرتكيÖ  عالقة اللغة باللغة

علم الداللة  عالقة اللغة بالواقع

التداولية  عالقة اللغة مب�ستعمليها

وال������ذي ا�ستقر يف ذهن������ه اأن هذا العلم 

يقت�رص على درا�سة �سماFر التكلم واخلطاب، 

وXهر يف امل������كان والõم������ان، والتعابري التي 

ت�ستق������ي داللتها من معطي������ات تكون جFõياً 

خ������ارê اللغة نف�سها، وذلك ه������و املقام الذي 

، ويتم في������ه التوا�سل،  حدا Œري في������ه االأ

ومع ذل������ك Xلّت التداولية كلمة ال تغطي اأّي 

 6
بحث فعلي.

ألق������ى الفيل�سوف جون  ويف ع������ام 1955 ا

fiا�رصات  أو�ست������ن الذي ت������ويف �سنة1960 ا

، التي كان يهدف من خاللها  ولي������ام جيم�ش

اإىل تاأ�سي�������ش اخت�سا�������ش فل�سفي جديد هو 

، و‚������ يف ذلك، وقد كانت  فل�سف������ة اللغة

أو�ستن  ألقاها ا غاية بقية املحا�������رصات التي ا

أ�س�������ش الفل�سفة  خالل ال�سن������ة و�سع اأح������د ا
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التحليلي������ة االأ‚لو�سكونية يف تلك 

أ�سا�ش  احلقبة مو�سع �س������وؤال، هو ا

مف������اده اأن اللغ������ة ته������دف خا�سة 

اإىل و�س������ف الواقع، ف������كل ا÷مل 

اخلÈية Áكن احلكم عليها باأنها 

أو كاذبة، فهي �سادقة اإذا  �سادق������ة ا

كان الو�سع الذي ت�سفه قد حتقق 

فعاًل يف الكون، وهي كاذبة بخالف 

أو �ستن على  ذل������ك.. ولقد اأطل������ق ا

ه������ذه الفر�سية املتعلق������ة بالطابع 

الو�سفي للجمل ت�سمية موحية هي 

أو�ستن من  بهام الو�سفي، انطلق ا االإ

مالح¶������ة ب�سيطة مفادها اأن كثريا 

من ا÷مل التي ال Áكن اأن نحكم 

عليها بال�سد¥ والكذب، ال ت�ستعمل لو�سف 

نها ال تق������ول �سيÄاً  الواق������ع، ب������ل لتغي������ريه؛ الأ

أو املا�سية، واإ‰ا  عن حالة الكون الراهن������ة ا

أو ت�سعى اإىل تغيريها، وانطالقا من  تغريه������ا ا

أو �ستن ا÷مل التي  هذه املالح¶ة �سم������ى ا

أو الكذب  ي�سد¥ عليه������ا حكمنا بال�س������د¥ ا

، وا÷مل التي ال  ا÷م������ل اخلÈية و�سفية 

ي�سد¥ عليه������ا ذلك اإن�ساFي������ة، وتنفرد هذه 

خرية بعدد م������ن اخل�ساF�ش، ال يوجد يف  االأ

أنها ت�سند اإىل  ا÷مل الو�سفية، مث������ال ذلك ا

�سمري املتكلم يف Rمن احلال، وتت†سمن فعاًل 

ك�: اآمر، اأق�سم، عمد.. يفيد معناه على وجه 

الدقة والتحديد اإ‚������اR عمل، وت�سمى هذه 

، واإن تعذر احلكم  أفع������االً اإن�ساFية ا فعال  االأ

أو  على ه������ذا النو´ م������ن ا÷مل بال�س������د¥ ا

ن يحكم عليها مبعيار  الكذب، فاإنها قابلة الأ

خفا¥.  أو االإ التوفيق ا

á«dhGóàdG OÉÑe

تع������د التداولي������ة حقاًل يعي������د الن¶ر يف 

بحا الل�سانية  املباد التي تتاأ�س�ش عليها االأ

ال�سابقة، واملتمثلة يف:
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أ�سبقية اال�ستعمال الو�سفي والتمثيلي للغة.  - ا

أ�سبقية الن¶ام والبنية على اال�ستعمال.  - ا

 .Rا‚ أ�سبقية القدرة على االإ - ا

أ�سبقية اللغة على الكالم.  - ا

á«dhGóàdG äÉLQO

يعتÈ الهولندي »هان�سون« اأول من حاول 

التوحي������د ب������ن flتلف مكون������ات التداولية؛ 

وذلك م������ن خ������الل تق�سيم������ه للتداولية اإىل 

Kال درجات؛ فكل درجة تهتم بال�سيا¥ لكن 

توXيف������ه يختلف من درجة اإىل اأخرi، وهذه 

الدرجات هي:

وىل:تهتم هذه  1- تداولية من الدرجة االأ

�سارية التي حتيل اإىل  التداولية بالرم������وR االإ

املتكلمن، والõمان، وامل������كان، وكذا بدرا�سة 

الب�سم������ات التي ت�سري اإىل عن�رص الذاتية يف 

اخلطاب والتي تتح������دد مرجعيتها وداللتها 

من خالل �سيا¥ احلديث، وتقوم على درا�سة 

عنا�رص اإنتاê اخلطاب اللغوي التي حت�رصها 

ن. وتطلق على هذه  ن������ا، والهن������ا، واالآ يف: االأ

 Deictiques �ساريات:  العنا�رص الثالKة االإ

، وه������ذه العنا�������رص هي التي حتدد  Deixis
عن�رص الق�س������د يف امللف������و وÁكن القول 

باأن:

نا: املتكلم الذي ي�سدر عنه اخلطاب،  االأ

 .Öر املتكلم واملخاطFاأو هي جميع �سما

أو   الهنا: املكان الذي ينت فيه اخلطاب، ا

�سارة املعروفة وXروف  أ�سماء االإ هي جمي������ع ا

املكان. 

ن: الõم������ن الذي ينت������ فيه اخلطاب   االآ

أو اللح¶ة التي تتم فيه������ا عملية التوا�سل،  ا

اأو هي Xروف الõم������ان التي Áكن اأن تكون 

بارRة اأو م†سمرة. 

اإذن هن������اك اإ�ساري������ات �رصيح������ة وهناك 

تك������ون  اأن   Ö������غل واالأ �سمني������ة،  اإ�ساري������ات 

�س������ارات �سمنية. لكن اخلط������اب اللغوي  االإ

�س������ارات يف البناء  ال يت†سم������ن داFماً هذه االإ

ال�سطح������ي مبقي������ا عليها يف البن������اء اللغوي 

ال†سمني املوجود عند جميع املتكلمن ب�سكل 

موح������د، اأي تبقى يف املك������ون البالغي الذي 

يتوىل تفعيلها ب�سكل �سمني. 

Ö يف  pاطflو Ö������اطfl ال ب������د من وجود

 iاه التلف¶ي، ولكننا ال نعتمد يف امل�ستوŒاال

اللغ������وي اإال م�ستوi واح������دا فق§. فاالŒاه 

التلف¶ي هو ح†سور عيني للمتقابلن تتوافر 

في������ه �������رصوط اجتماعي������ة وKقافي������ة معينة، 

ويف جمموع������ة م������ن ال¶������روف واملالب�سات 

املت�سابهة. 

2- تداولي������ة من الدرجة الثانية:تت†سمن 
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 Èأو الطريق������ة الت������ي تع �سل������وب ا درا�س������ة االأ

بو�ساطتها عن ق†سايا مطروحة، وهي تدر�ش 

كيفية انتقال الداللة م������ن امل�ستوi ال�رصي 

، واأهم  ال†سمن������ي اإىل امل�ست������وi التلميحي 

ن¶رياتها:قوانن اخلطاب، مباد املحادKة، 

املت†سمن������ة.. وغريها.  ق������وال  االأ  ،êاحلج������ا

ن������ه ال يهت������م مب¶اهر  و�سياقه������ا مو�س������ع؛ الأ

املكان والõمان، بل يتعداها اإىل االعتقادات 

ب������ن املتخاطب������ن. ويهتم هذا  املتقا�سم������ة 

االŒاه ب�سلّمّي������ة اخلطاب، ويعتÈ اأن اإر�سال 

أبداً  امللفوXات ال Áكن ا املتواليات اللغوية 

نه يوؤدي داFماً  اأن يكون نهاFي������اً يف داللته؛ الأ

اإىل وجود اقت†ساء يت†سمن يف Kناياه اقت†ساء 

تداولياً اآخر. ويف ه������ذا ال�سدد ال يجÖ اأن 

أنه������ا طبقة نهاFية من  ين¶������ر اإىل اللغة على ا

نتاê اخلÈي، بل اإن كل منطو¥ يحمل يف  االإ

Kناياه طبقة دنيا وطبقة عليا، فعندما يقول 

، فاإنه يلغي من ذهن  أنا متو�س§ ا �سخ�������ش: 

ال�سامع:

و   ، درجة عليا ل�ست جيداً اأو ممتاRاً 

 . درجة دنيا ل�ست �سعيفا 

به������ذا املعنى �سيكون ال������كالم عبارة عن 

�سلّمّي������ات متدرجة داللياً كم������ا هو مبن يف 

ال�سكل التا›:

أنا جيد.  ا

أنا متو�س§. ا

أنا �سعيف ا

أو ا

. أنا مبته ا

أنا �سعيد . ا

أكاد اأطري فرحاً. أنا ا ا

أنت املتكل������م ملفوXاً كانت حتته  وكلم������ا ا

أو اأ�سعف منه  أق������وi ا أو فوق������ه درجة اأخرi ا ا

داللة. 

3- تداولي������ة من الدرج������ة الثالثة:وهي 

و�ست������ن، التي تفيد  ن¶ري������ة اأفعال اللغ������ة الأ

ق������وال املتلف������ß به������ا ال ت�سف احلالة  اأن االأ

 õب������ل اإنها تنج Öسي������اء فح�س� الراهن������ة لالأ

أفع������االً. وال�سيا¥ يف ه������ذه احلالة هو الذي  ا

أو  أو نهي، ا يح������دد فيما اإذا ” التلفß باأمر، ا

ا�ستفه������ام، اأو غريها، ويه������دف هذا االŒاه 

يحاFية يف  االإ ‚اRية  اإىل حتديد الق������وة االإ

، وحتدد هذه القوة يف امللفوXات من  امللفو

خالل موقع املتكل������م يف املجتمع، كما حتدد 

 Rا‚ يحاFية الدافعة لالإ م������ن خالل قوتها االإ

‚اR �سيكون  واحلاK������ة عليه، وعليه ف������اإن االإ

خبار.  خالف االإ
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عرف م�سطل اخلطاب تعريفات كثرية، 

وهو يعني لغة »خطÖ فالن اإىل فالن فخطبه 

واأخطبه اأي اأجاب������ه، واخلطاب واملخاطبة: 

مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم flاطبة 

7
وخطابا، وهما يتخاطبان«.

وورد يف املعج������م الو�سي������§: »اخلطاب:

يها  pلن pأكف الكالم، ويف التنõيل العõيõ: »فقال ا

 اإذن 
8

�سورة �ش/23 » pطاب pاخل pيف pÊõ������وع

يعن������ي اخلطاب يف املعاجم ال������كالم املتبادل 

ب������ن املتخاطبن، وق������د ورد لفß اخلطاب 

يف الق������راآن الك������رمي ب�سي flتلف������ة، فمنها 

ما ج������اء على �سيغة الفع������ل يف قوله تعاىل: 

لُ������ون قالُ������وا �سالماً«  pذا خاطبُه������ُم ا÷اه pواإ«

، وامل�س������در يف قوله  �س������ورة الفرق������ان/63

كمة وف�سل  pآتيناهُ احل تعاىل: »و�سددنا ُملكُه وا

آتيناه البينة  ؛ اأي ا �سورة �ش/20  » pطاب pاخل

 ßوورد لف . وRودناه بقدرة على الكالم البلي

�سولين؛ ن¶راً لكونه  ة عند االأ اخلطاب بك

ر�سية التي ا�ستقامت عليها اأعمالهم، وقد  االأ

مدي بقوله: »اللفß املتوا�سع عليه  عرفه االآ

املق�سود به اإفهام من هو متهيÅ لفهمه«. 

اأما عن������د الغربين فلم يح������ß بتعريف 

�ساف وكاف؛ وذل������ك ن¶راً الختالف مناه 

الدرا�س������ات اللغوية، فمن الدار�سن من ن¶ر 

اإليه م������ن الناحي������ة ال�سكلي������ة؛ اأي مبقارنته 

با÷ملة التي يتجاوRها يف ال�سكل واحلجم، 

ومنهم م������ن و�سفه من خ������الل ا�ستعمال اأي 

آخ������رون ذهب������وا اإىل و�سفه  وح������دة لغوية، وا

 
9
. بامللفو

فف������ي املنه������ ال�سكلي يع������رف اخلطاب 

كÈ من ا÷ملة؛ لذا يهتم  بو�سفه الوحدة االأ

الدار�ش بعنا�رص ان�سجامه، وات�ساقه، وتعالق 

وحداته بع†سها ببع†ش، بل ومنا�سبة بع†سها 

خر. اأما االŒاه الثاÊ فهو املنه  للبع†ش االآ

الوXيفي الذي يو› عناية بالوXاFف اللغوية 

الت������ي يحققها املتكلم، فه������ذا اأحمد املتوكل 

يع������رف اخلطاب بقول������ه: »اخلطاب يوحي، 

اأك من م�سطل������ الن�ش باأن املق�سود لي�ش 

عبارة اأو جمموعة من  جم������رد �سل�سلة لف¶ية 

العبارات حتكمها قوانن االت�سا¥ الداخلي 

ال�سوتية، والرتكيبية، والداللية، وال�رصف 

بل كل اإنتاê لغوي يرب§ فيه رب§ تبعية بن 

باملعنى  بنيت������ه الداخلية وXروف������ه املقامية 

 ويق�س������د برب§ التبعية »اأن بنية 
10

الوا�سع

اخلطاب لي�ست متعالقة وال¶روف املقامية 

التي ينت فيها فح�س������Ö بل اإن حتديدها ال 

  .. Áك������ن اأن يتم اإال وفقا له������ذه ال¶روف
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اأما عب������ارة كل اإنت������اê لغوي فاإنن������ا ق�سدنا 

ط������ال¥ دون حتديد  اإيراده������ا عل������ى وجه االإ

أو  حلجم اخلطاب لك������ي حتيل على ا÷ملة ا

 
11

جõء ا÷ملة اأو على جمموعة من ا÷مل«

في������م Áث������ل املنه������ الثالث نقط������ة التالقي 

ب������ن املنهج������ن ال�سابق������ن؛ اأي ب������ن البنية 

والوXيفة. 

ÜÉ£ G GƒfCG

أو اأ‰اط عديدة، منها ما  أنوا´ ا وللخطاب ا

أو  يتعلق بغر�ش اخلطاب كاخلطاب ال�رصدي، ا

اخلطاب الو�سفي، اأو احلجاجي.. وغريها، 

ومنه������ا مايرتب������§ بنو´ امل�سارك������ة كاأن يكون 

خطاب ال يوجهه   êحواراً، اأو جمرد مونولو

، واأخ������رi تتعلق بطريقة  املتكلم لغري نف�سه

امل�سارك������ة مبا�رصة كان������ت اأو غري مبا�رصة اإىل 

جانÖ ن������و´ اآخر للخطاب يتعل������ق بنو´ قناة 

“ريره كاأن يك������ون �سفوياً اأو مكتوباً، اأو غري 

12
ذلك من االأ‰اط.

وا�ستعن������ا يف مقالتن������ا ه������ذه بن������و´ من 

أن������وا´ اخلطابات التي تكتنفه������ا الكثري من  ا

�سكاالت؛ �سواء يف حتديد مفهومها اأو يف  االإ

كيفية درا�سته������ا، والتي تتمثل يف اخلطابات 

امل�رصحية. 

á«MöùŸG ∞jô©J

أو امل�رصحاÊ تاأكيد  داF������ي ا اإن الفع������ل االأ

على خ�سو�سية امل�������رصì عن غريه من فنون 

داء الواقع������ي، ل������ذا فامل�رصحية تعني »فن  االأ

أو تقني������ة حتويل الن�ش اإىل خطاب م�رصحي  ا

fiم������ل بدالالت كثيفة تنفت������ على جماالت 

 iأو بعبارة اأخر ، ا
13

أبعد من ح������دود ال�رصد« ا

اإنها توXيف ووعي مبفردات وعنا�رص العمل 

امل�رصحي املادي������ة املج�سدة بكل م������ا يتوافر 

عليه من اإيحاءات ومعطيات خارجية؛ اأي ما 

 .êيتعلق ببنية الن�ش من اخلار

اإذن فامل�رصحي������ة تعمل عل������ى نقل الن�ش 

امل�رصح������ي من الوج������ود بالق������وة اإىل الوجود 

بالفع������ل؛ اأي من الن�ش املكتوب اإىل العر�ش. 

لكن ال�سوؤال الذي يطرì نف�سه بقوة هو:هل 

أنها  أم ا امل�رصحية ن�سخة من احلياة الواقعية، ا

جمرد fiاكاة لها? 

يق������ول اأالردي�ش نيكول يف هذا املو�سو´: 

براأي اأن امل�رصì �سورة تعك�ش  »اإذا كنا ناأخذ 

، فاإن امل�رصحي������ة تكون فرتة مقتب�سة  الواقع

 Öمن احلي������اة، ومعنى ه������ذا اأن هدف الكات

امل�رصح������ي يجÖ اأن يك������ون اإعطاءنا من فو¥ 

�سل مل�سهد يف  من�سة امل�رصì �سورة طبقا لالأ

احلياة، ويجÖ اأن يكون حوار تلك امل�رصحية 
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أن������وا´ احلوار ال������ذي يك�سبها �سورة  اأح�سن ا

حادي������ث احلقيقية التي  �سوتية مطابقة لالأ

Œري بن النا�ش يف حياتهم العادية، وال بد 

اأن يكون اأع¶م ما يف امل�رصحية من جمال هو 

14
مطابقتها لواقع احلياة«.

لكنه يف الوق������ت نف�سه ينتقد هذا الراأي 

ألقينا ن¶������رة خاطفة على هذه  بقوله: »اإذا ا

راء، فقد ن�سعر مب������ا يغرينا باالعتقاد يف  االآ

آراء �سحيح������ة جديرة بالثن������اء، اإال اأن  أنه������ا ا ا

حل¶ة من التفكر فيها، قمينة باأن تك�سف لنا 

عن Rيفها، وب�رصف الن¶ر عما يخطر ببال 

ن�سان م������ن اأن اأع¶م الكت������اب امل�رصحين  االإ

.. ت�سجل احلياة  أب������وا¥  اإن ه������م اإال جمرد ا

كما هي ف�رصعان ما نتبن اأن هذا النو´ من 

 اإذ ال Áكن 
15

امل�رصحية هو من امل�ستحيالت«

اأن ت�ستهر م�رصحي������ة من امل�رصحيات مبجرد 

أو  أو و�سع������اً طبيعياً، ا أنه������ا �سورت م�سهداً، ا ا

ن  اجتماعي������اً بطريق������ة مطابق������ة للواقع؛ الأ

الغاية م������ن العمل امل�رصحي ه������و التاأKري يف 

جمهور املتفرج������ن الذين تختلف طباFعهم، 

واأمõجتهم، وKقافاتهم، واأهواوؤهم. 

اإذن ال ن�ستطيع اأن نعتÈ امل�رصحية ت�سويراً 

 »êاإليه »كولر Öحقيقياً للواقع، وهذا ما ذه

يف قول������ه: »امل�رصحية لي�ست ن�سخة للطبيعة، 

، وهذه املحاكاة لي�ست 
16

بل هي fiاكاة لها«

�سياء  ن خ�سبة امل�رصì حتول االأ أي������ة fiاكاة الأ ا

ج�س������اد الواقعة عليه������ا، وت†سفي عليها  واالأ

�سياء  ق������وة داللية كب������رية تفتقدها ه������ذه االأ

17
ج�ساد. واالأ

فامل�رصحي������ة تبحث ع������ن عاملها اخلا�ش 

نه������ا يف البداية كانت  به������ا واملمي������õ له������ا؛ الأ

ن�س������ا مكتوبا حول������ه العر�ش اإىل ب������وؤرة من 

االحتماالت والتوقع������ات الالfiدودة، حيث 

اإن ال�س������ورة واحلركة حن تالRم������ان اللغة 

تعمالن على حتويلها من كونها عالمة Kابتة 

الداللة اإىل كونها طاقة اإيحاFية ومركõا من 

مراكõ الت�سفري يحف������ل بها خطاب العر�ش، 

املمثل������ن،  امل�ساركن ب������ن  تفاع������ل  وه������ي 

ا÷مهور من اأجل تكييف عنا�رص  واملتلقن

ن�ساء بنية مم�رصحة.  العر�ش امل�رصحي الإ

öùŸG á«dhGóJ ä’Éµ°TEG

 ìيعد االهتمام بالبع������د التداو› للم�رص

حديث������اً ج������داً Áك������ن ربط������ه Rمني������اً بعقد 

الثمانين������ات، فج������ل الدرا�س������ات املنجõة يف 

ال�سيا¥ الثقايف الغربي تعود اإىل هذه الفرتة، 

أنها القت اإ�سكاالت عديدة اأهمها: اإال ا

�سكال  ب�ستمولوجي، 2-االإ �سكال االإ 1- االإ

جراFي. �سكال االإ الن¶ري، 3-االإ
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فاإب�ستمولوجي������ا ما طبيع������ة العالقة بن 

امل�رصì والتداولية? واأي منهما ي�ستمد ‰وذجه 

خر? هل ا�ستخدمت  من خالل ا�ستعم������ال االآ

التداولية كو�سيلة لدرا�سة اخلطاب امل�رصحي، 

 êامل�رصحي كنموذ ßأنها ا�ستعمل������ت التلف أم ا ا

تفكر ب������ه يف flتلف الق†ساي������ا اللغوية التي 

تدر�سها? 

�س������كال تو�سل اإلي������ه »دومنيك  فه������ذا االإ

 D O M I N I Q U E « » ن������و نغو ما

MAINGUENEAU« من خالل قوله: 
أردن������ا ا�ستعمال التداولي������ة من اأجل حتليل  »ا

أنها تفكر يف  التلف������ß امل�رصحي، فاكت�سفن������ا ا

اللغ������ة عÈ ‰وذê ه������ذا التلف������ß امل�رصحي 

، وما يدعم قوله هذا اأن املقاربات 
18

نف�سه«

دبي ب�سفة  التداولية تتن������اول اخلط������اب االأ

عام������ة واخلطاب امل�رصح������ي ب�سفة خا�سة، 

فه������ي كثرياً م������ا تلجاأ يف اختي������ار مفاهيمها 

اإىل مقاط������ع درامي������ة من كتاب������ات م�رصحية 

كال�سيكية اأو حديثة. 

التداولي������ة  مفاهي������م  لتع������دد  ون¶������راً 

ودرجاته������ا املختلفة نقف اأمام اإ�سكال ن¶ري 

أ�س������كال التداولية  يتمث������ل يف:اأي �س������كل من ا

Áك������ن توXيفه يف اإطار ن¶رية امل�رصì? هذا 

�س������كال الثالث واملتمثل يف  دون اأن نن�س������ى االإ

ن التداولية يف  جراFي؛ ذل������ك الأ �سكال االإ االإ

مقارباتها املتعددة ا�ستطاعت توXيف الن�ش 

دب������ي امل�رصحي دون اأن تتمكن من اخرتا¥  االأ

منطق������ة العر�������ش، فهذا »باتري�������ش بافي�ش« 

PATRICE PAVIS يوؤك������د عل������ى هذه 
�سكالية بقول������ه: »تتجه التداولية الل�سانية  االإ

نحو اأخذ الن�ش الدرامي وحده بعن االعتبار 

مقل�س������ة العر�ش اإىل ن�������ش، من ال�سهولة يف 

الواقع نق������ل الدرا�سات التداولية للÈهنة يف 

بع†ش الرواب§ املنطقية،  اخلط������اب العادي 

-1984 لكن، مادام، اإذا عند ديكرو  مثل: 

DUCROT 1980  اإىل م�ست������وi الن�ش 

الدرام������ي، وتبقى النتاF������ امل�ستخل�سة جد 

�سحيحة بالن�سبة له������ذا الن�ش اخل�سو�سي 

ولي�������ش بالن�سبة للعر�������ش ككل؛ لهذا تق�سى 

scenitique ، مع العلم  الو�سعية امل�سهدية

اأن اال�ستعم������ال املح�سو�������ش للتلفß امل�سهدي 

هو العن�رص الذي يحدد املعنى التداو› للن�ش 

املعرو�������ش. ي�ستح�س������ن اإذن اختيار الرواب§ 

كانت-والت������ي  �س������كل  اأي  املنطقية-حت������ت 

ا�ستعملت من ل������دن املمثل الواحد واخل�سبة 

ملعرف������ة ماذا غ������ريت يف الرواب������§ املنطقية 

19
للن�ش«.

�سكال توقفت املقاربات  ونتيجة له������ذا االإ
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التداولي������ة عند حدود الن�������ش الدرامي، ومل 

تتجاوRه اإال يف حاالت قليلة، وذلك من خالل 

املقاربة ال�سيمياFية التي اهتم فيها اأ�سحابها 

كاملمثل و�سفاته  بدرا�سة العالمات امل�رصحية 

 ، ا÷�سدية، والعالمات امل�ساحبة.. وغريها

والبحث عن م�ساهمتها يف �سياغة الدالالت 

والثقافية..  واالجتماعي������ة،  اال�سطالحي������ة 

اإل������خ، ولكن على الرغم م������ن هذه املحاوالت 

أنه������ا مل ت�ستطع اأن تخرê من داFرة الن�ش  اإال ا

الدرامي. 

 »MöùŸG  ÜÉ£î∏d hGóàdG  ó©ÑdG

ΩÓµdG ∫É©aCG ∫ÓN øe

فع������ال الكالمية من بن  تعد ن¶ري������ة االأ

الن¶ريات التداولية التي كان لها �سدi كبرياً 

يف جمال الدرا�س������ات الل�سانية باخل�سو�ش، 

‚ليõي اأو�ستن  أ�س�سها الفيل�س������وف االإ وقد ا

»AUSTIN«  الذي يرi »اأن وXيفة اللغة 

�سا�سية لي�س������ت اإي�سال املعلومات والتعبري  االأ

فكار، اإ‰ا هي موؤ�س�سة تتكفل بتحويل  عن االأ

قوال التي ت�سدر �سمن معطيات �سياقية  االأ

20
اإىل اأفعال ذات �سبغة اجتماعية«.

أو�ستن يف تاأ�سي�ش هذه الن¶رية  وانطلق ا

من انتق������اده للراأي القاF������ل اأن اللغة تهدف 

باخل�سو�ش اإىل و�س������ف الواقع، واأن و�سف 

�س������يء معن ال Áكن ل������ه اأن يخرê عن اإطار 

اخلطاأ وال�سواب، ويوؤكد اأن هناك بع†ساً من 

ا÷مل ال Áكننا احلك������م عليها بال�سد¥ اأو 

أو ال�سابقة  الكذب، وال ت�سف احلالة الراهنة ا

أو ت�سعى اإىل تغيريها كجمل:  واإ‰ا تغريه������ا ا

مر، والنهي اإلخ.  اال�ستفهام، والتعجÖ، واالأ

»eÓµdG π©ØdG Ωƒ¡Øe

اأ�سب مفهوم الفعل الكالمي نواة مركõية 

يف الكثري م������ن الدرا�سات التداولية، وفحواه 

اأن كل ملف������و يقوم على ن¶ام �سكلي دال› 

اإ‚اRي تاأKريي، وف†سال عن ذلك يعد ن�ساطاً 

أفع������االً قولية لتحقيق  مادي������اً نحوياً يتو�سل ا

اأغرا�ش اإ‚اRية وغايات تاأKريية. 

فعال الكالمية اإىل  أو�ستن االأ وقد ق�س������م ا

جمموعات خم�ش، هي:

: وهدفها  verdictifs 1- احلكميات 

حكام بناًء على �سلطة ر�سمية،  هو اإ�سدار االأ

أو اأخالقي������ة، وت�سمل كاًل من اأفعال: احلكم،  ا

التقدير، التFÈة، التحليل، اإ�سدار مر�سوم. 

ويلõم   : commissifs التكلي������ف   -2

املتكل������م نف�س������ه باأفعال fiددة مث������ل: وعد، 

“نى، التõم، اأق�سم، تعهد.. اإلخ. 

: والهدف  expositifs 3- العر�سي������ة 

منها احلجاê والنقا�ش والتÈير؛ اأي ت�ستعمل 
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لعر�ش مفاهي������م وتب�سي§ مو�سو´ مثل:اأكد، 

اعرت�ش، مثل، ف�رص، نقل اأقواالً. 

4-ال�����������������������������س��������������ل��������������وك��������������ي��������������ات 

اإبداء  : هدفها  comportemanteaux
والنقد،   ،Öوالرتحي كال�سكر،  معن  �سلوك 

والتعõية، واملباركة، واللعنة. 

exercitifs : هدفها  5- التمر�سي������ة 

اإبداء اإ�س������دار حكم فا�س������ل؛ اأي تقوم على 

أو �س������د �سل�سلة اأفعال  اإ�س������دار قرار ل�سال ا

 ،Öعن، طال ، مث������ل: دافع عن، تاأ�سف، ن�س

نبه.. اإلخ. 

نه  غري اأن �س������ريل انتقد هذا التق�سيم؛ الأ

مل ي������را´ جمموعة من املعاي������ري اأهمها: غاية 

أ�سلوب اإ‚اR الفعل  ‚������اR، ا الفعل، وجهة االإ

‚������اRي.. وغريه������ا. لذا اق������رتì تعدياًل  االإ

أو�ستن متمثاًل يف التق�سيم التا›: لتق�سيم ا

 : assertifs فع������ال التاأكيدي������ة  1- االأ

هدفه������ا هو تعه������د املر�سل ب������اأن �سيÄاً ما هو 

واقعة حقيقية. 

 : direrctifs فع������ال التوجيهية  2- االأ

وامر على ح�سول  ‚اR يف االأ وتقوم وجهة االإ

املتكلم بو�ساطتها عل������ى قيام امل�ستمع ب�سيء 

أو  أو اللن، ا أو االقرتاì، ا غراء، ا ما، وذلك باالإ

أو بالعنف وال�سدة.  ، ا الن�س

 : commissifs لõامية  فعال االإ 3- االأ

وهدفها اإلõام املتكلم بالقيام ب�سيء ما. 

 : expressifs فعال التعبريي������ة  4- االأ

وهدفها التعبري عن احلالة النف�سية للمتكلم 

 iتوfi رصط عق������د الني������ة وال�س������د¥ يف�������

اخلطاب. 

ال����ت���������رصي����ح����ي����ة  ف�����������ع�����������ال  االأ  -5

ج��ع��ل  وه���دف���ه���ا   : déclarations
ال��واق��ع يطابق اخل��ط��اب واخل��ط��اب يطابق 

21
الواقع.

أو�ست������ن يف مرحلة متاأخرة  وقد تو�سل ا

من مراحل بحثه اإىل تق�سيم الفعل الكالمي 

اإىل KالKة اأفعال هي:

لفا  - فعل القول:ويراد ب������ه اإطال¥ االأ

يف جم������ل مفيدة ذات بناء نحوي �سليم وذات 

داللة. 

- الفعل املت†سم������ن يف القول:وهو الفعل 

‚������اRي احلقيقي اإذ اإنه عمل ينجõ بقول  االإ

ما. 

أو�ستن  - الفع������ل النا عن القول: يرi ا

اأن القيام بفعل القول، وما ي�سحبه من فعل 

مت†سم������ن يف الق������ول، يقوم بفع������ل Kالث هو 

آK������ار يف امل�ساعر والفكر،  الت�سب������Ö يف ن�سوء ا

ر�ساد، التثبي§،  قنا´، االإ أمثل������ة ذلك:االإ ومن ا

22
اال�ستفõاR.. اإلخ.
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öTÉÑŸG Z »eÓµdG π©ØdG

واFل الذين تناولوا  يعد �سريل من بن االأ

قوال التي ال تدل �سيغتها على  بالدر�������ش »االأ

م������ا تدل عليه، فقد الحß اأن التاأويل الكايف 

÷مل اللغات الطبيعي������ة ي�سب متعذرا اإذا 

اكتفين������ا مبا حتويه ال�سيغ������ة من معلومات، 

أب������رR مثال على ذلك املث������ال امل�سهور: »هل  وا

« الت������ي Xاهرها  Áكن������ك اأن تناولن������ي املل

ا�ستفه������ام، ولكن داللتها ال ت�س������ري البتة اإىل 

23
.»Öاال�ستفهام اإ‰ا ت�سري اإىل الطل

اإذن فا÷ملة داللتها احلرفية اال�ستفهام 

يف ح������ن اأن داللتها ال†سمنية هي االلتما�ش، 

وهذا ما ا�سطل عليه »�س������ريل« باال�ستلõام 

فع������ال اللغوية غري املبا�رصة،  أو االأ احلواري، ا

وقد اق������رتì »غراي�ش« جمموعة من القواعد 

لت†سب������§ عملي������ة التخاط������Ö وت�سمل على: 

»قاع������دة الكم« و»قاعدة الكي������ف« و»قاعدة 

ال������ورود« و»قاعدة الكيفي������ة«، واإذا ” خر¥ 

اإح������دi هذه القواعد فينت������ لدينا ا�ستلõام 

24
حواري.

»MöùŸG QGƒ◊G

تق������وم دعاF������م اخلط������اب امل�رصحي على 

احلوار ال������ذي يوXف في������ه املتخاطبان كل 

طاقاتهم������ا الفكري������ة، وا÷�سدي������ة يف كثري 

حي������ان. ومن الدرا�س������ات املتميõة يف  من االأ

اإط������ار التداولية امل�رصحية م������ا قامت به »اآن 

أوبر�سفيلد« و»اأوركيوÊ« بتطبيقهما لن¶رية  ا

اأفعال ال������كالم على اخلطاب������ات امل�رصحية، 

أوبر�سفيلد اإىل اأن خ�سو�سية  حي������ث تو�سلت ا

التلفß امل�رصحي تتجلى يف تراكÖ و�سعيتن 

للتلف������ß هم������ا: و�سعية التلف������ß التخييلي، 

ف������و¥ خ�سبة  وو�سعي������ة التلف������ß امل�سهدي 

، واأن الكتابة امل�رصحية احلديثة تو›  ìامل�رص

ف������كار والعواطف،  كبريا ل�رصا´ االأ اهتماماً 

فراد وا÷ماعات؛  التي تنت عن �������رصا´ االأ

اإذن فامل�رصì يوXف ب�سفة خا�سة اخلطاب 

Xه������ار احلركية اخلا�سة  اليومي الإ العادي

ن�ساني������ة بالطريقة التي تتجلى  للعالقات االإ

25
فيها ا�سرتاتيجية اأفعال الكالم«.

يف حن هناك م������ن يذهÖ اإىل القول اإن 

أفع������ال ال������كالم يف امل�رصì ماه������ي اإال جمرد  ا

ن حوارها  “ثيالت لفعل الكالم يف الواقع؛ الأ

خيا› ولي�ست ل������ه اأي �سلة بالواقع، غري اأن 

ننا نرi اأن  هذا القول مردود على اأ�سحابه الأ

الفعل التلف¶ي  عنا�رص الفعل الكالم������ي ك�

متحققة داFما، فبمج������رد اأن يتلفß املتكلم 

بق������ول فهو اأ‚õ فعال، ول������و كانت الو�سعية 

اخلطابي������ة غ������ري حقيقي������ة، فحينم������ا يقول 
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اأحده������م اأتوقف عن فعل ذل������ك ال�سيء فاإذا 

توق������ف بالفعل يكون قد حقق من جراء ذلك 

فعال رغم كون الو�سع اخلطابي خيا›. 

واملتكلم قبل اأن يتكلم، يطرì على نف�سه 

تي:من  �سÄلة م������ن النم§ االآ جمموع������ة من االأ

تلفß بهذا القول? ما مقام ال�سخ�ش  اأكون الأ

�سلوب? ملاذا اأقول له/ الذي اأخاطبه بهذا االأ

يقول ›?.. وغريها. 

أندريه: تاأكل بلحا -ا

 .. -fi�سن: نعم.. ويف �سوار´ باري�ش

أيها الع�سف������ور القادم من  آه ا أندري������ه: ا -ا

26
ال�رص¥.

أندريه« ال�ساب الفرن�سي فعل  أنكر »ا لقد ا

»fi�سن« باأكله البل يف باري�ش ورميه النواة 

نه يع������ده �سلوكاً غ������ري ح†ساري  م������ن فمه؛ الأ

ومنب������وذاً يف البيÄ������ة الفرن�سي������ة، وقد “كن 

م������ن اأن يوج������ه ه������ذا اخلط������اب اإىل fi�سن 

نه �سديقه احلمي������م، ولوال هذه ال�سداقة  الأ

أيه هذا. اإذن فعلى  ملا ا�ستطا´ اأن يب������دي برا

 situationßاملتكلمن مراعاة و�سعية التلف

d التي تت†سمن املتخاطبن  énonciation
وال�سيا¥. 

أ�سلوب الكالم بن  يف حن نالحß تغري ا

أناتول«،  Rهر« و�سديقه الفرن�سي »ا »�سي������خ االأ

وقات اإىل  فبعدم������ا كانا يرتافقان مع¶������م االأ

احلديق������ة العام������ة، ويتب������ادالن احلديث يف 

موا�سيع ع������دة، وهما ال يعرف������ان �سفة كل 

أناتول«  منهما، لكن بعد معرفة ال�سيخ ملكانة »ا

وباأنه اأكÈ كاتÖ يف فرن�سا راì يعتذر له:

-ال�سيخ: �سيدي.. اأنت رجل ع¶يم.. اأنت 

27
اأكÈ كاتÖ يف فرن�سا.. اغفر › غباوتي.

 Rفبعدم������ا كان ينعت������ه بال�سي������خ العج������و

واملخرف اأ�سب يناديه بال�سيد وهذا ملعرفته 

ال�سلطة الت������ي Áلكها ه������ذا ال�سخ�ش. اإذن 

ن fiورها  فالعالق������ة اأ�سبحت عمودي������ة؛ الأ

ال�سلطة، وهذا ما غرّي من طبيعة اخلطاب، 

أنات������ول« اأن يتعامل مع �سديقه  ل������ذا رف†ش »ا

م������ن خالل هذه ال�سلط������ة؛ فهو يرغÖ يف اأن 

تكون العالقة بينهم������ا ب�سيطة عفوية خالية 

أو اأغرا�������ش نفعية، وهذا هو  م������ن اأي دافع ا

عن التاأدب يف اخلطاب. 

ÉéædG höT

ل†سم������ان ‚������اì الفع������ل الكالم������ي بن 

املتخاطبن ينبغي توفر القواعد التاأ�سي�سية 

التي نادi به������ا »غراي�ش«، لك������ن هناك من 

اأطراف ال������كالم من يخرت¥ قان������ون التاأدب 

ال������ذي اأكدت على اأهميت������ه »روبن الكوف«، 

خرين من خالل  وراÁ ìار�ش �سلطته على االآ
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خرين.  خطاب������ات Œ�سد الفر¥ بينه وبن االآ

وه������ذا الن������و´ م������ن اخلطاب ي������RÈ بقوة يف 

ي« مدير تياترو  احلوار الذي جرi بن »ه

وديون« و»كلوتيلد« حار�سة املقا�سري.  » االأ

.. الليلة  أيتها احلمقاء كلوتيلد ي:ا -ه

رليõيه«  »االأ أتريدين  ا رليõيه«..  »االأ رواية 

ورك�سرتا«  .. اأعدي fiل »االأ بغري مو�سيقى? 

 
28

.. أيتها ال�سمطاء حاالً ا

ي اإىل  ه������ذه النعوت وال�ستاFم وجهها ه

نه يرi نف�سه Áلك ال�سلطة التي  كلوتيلد؛ الأ

تخ������ّول له اإ�سدار هذا الن������و´ من اخلطاب، 

قانون التودد  فهو يخ������رت¥ قانون الت������اأدب 

ال������ذي يوؤكد عل������ى اأهمية اإXه������ار الود اإىل 

املر�سل اإليه. 

…QGƒ◊G ΩGõ∏à°S’G

كما هو معلوم اأن اللغة لي�ست و�سيلة التعبري 

أو تو�سيل املعلومات فق§، بل  ف������كار ا عن االأ

خر  هي �سبÖ يف حتويل الو�سعيات بجعل االآ

يعرتف بالنوايا التداولية للمتكلم. وانطالقاً 

فعال الكالمي������ة دوراً يف  من ذلك تلع������Ö االأ

حتويل مقا�سد ومعتقدات املتخاطبن، وذلك 

من خ������الل العمليات الذهني������ة اال�ستنتاجية 

التي يقوم بها املتخاطبون والتي ال ت¶هر يف 

 iالعملي������ة التلف¶ية. كهذا احلوار الذي جر

أندريه« و»fi�سن«  بن »ا

.. تعد  أيه������ا الع�سفور ال�رصقي أندريه:ا -ا

نف�سك لدخ������ول الكني�سة ما معنى هذا? اإننا 

ندخلها كما ندخ������ل القهوة، اأي فر¥?.. هنا 

ورغن،  fi������ل عام، وهنا fiل عام.. هناك االأ

ورك�سرتا.  وهنا االأ

29
- fi�سن: بل هناك ال�سماء

اإن اإجاب������ة fi�سن تدل داللة حرفية على 

اأن الف������ر¥ بن املقه������ى والكني�سة هو وجود 

ال†سمنية  ال�سماء، اأما داللتها اال�ستلõامية 

فهي ت�س������ري اإىل اأن fi�سن من الذين Áلكون 

بن جوانحهم قلوب������اً موؤمنة حترتم وتقد�ش 

امل�ساج������د والكناF�ش على  اأماكن العب������ادة 

أندريه الذي  ح������د �سواء، على عك�ش �سديقه ا

أن�سته تعاليم الدين  جرفته املادي������ة الغربية وا

امل�سيحي. 

á©eÉ÷G á«eÓµdG ∫É©a C’G

اإن الن�سو�ش مهم������ا كان طولها ال توؤدي 

اأفعاالً كالمي������ة flتلفة  بال†������رصورة داFم������اً 

مر والوعد.. اإلخ، واإ‰ا  كال�سكر والتهنÄة واالأ

توؤدي فع������اًل كالمياً واحداً يف اأحاين كثرية، 

وهذا م������ا ‚ده يف املقاط������ع الدينية، اأو يف 
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أو التعõي������ة وغريها، وهذا ما  مق������ام ال�سكر ا

مل�سناه يف املقطع التا›:

-�سوRي: ملن هذا? 

 .. -fi�سن: لك

أن������ا?.. �سكرا لك يا�سيدي..  -�سوRي: › ا

لكن ملاذا?.. 

-fi�سن:هذا م������ا ا�ستطع������ت اأن اأقدمه 

اإلي������ك، اعرتافا بجميل������ك، فاأرجو اأن تقبليه 

 .. مني

30
�سوRي: اأكرر لك �سكري با.. م�سيو..

اإن ه������ذا احل������وار يف مع¶م������ه يحم������ل 

دالل������ة ال�سك������ر، لكن ه������ذا ال ينف������ي وجود 

 Öكاال�ستفهام والتعج iاأفعال كالمية اأخ������ر

ن العملية التخاطبية ال تقوم على  وغريها الأ

فعال  فعل كالم������ي واحد واإ‰������ا تت†سافر االأ

الكالمية املختلفة لتعÈ عن الكفاءة التداولية 

للمتكلمن

ويف اخلتام نقول اإن التداولية ا�ستطاعت 

آفاقاً جدي������دة للدر�ش اللغوي بعد  اأن تفت������ ا

اأن �سادت������ه الدرا�سات البنوية ال�سكلية، وكذا 

الت�سورات التجريدية الذهنية. فهي “كنت 

طراف امل�ساركة يف العملية  من االهتمام باالأ

التخاطبي������ة، وتعتÈ اأن اللغة موؤ�س�سة ت†سمن 

 Èن������اء اخلطاب. ويعتKأ قوال ا ا�ستمراري������ة االأ

امل�رصì من اأهم امليادين التي اأKرت الدرا�سات 

ج������راءات حتى  التداولي������ة بالعدي������د من االإ

اأ�سح������ت التداولية وامل�رصì كالعملة الواحدة 

ذات الوجهن ال Áكن الف�سل بينهما.

عب��د الهادي بن ظاف��ر ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب »مقاربة لغوية تداولي��ة«، دار الكتاب اجلديد، بريوت لبنان، 

ط1، 2004، �ص21.

نقاًل عن: املرجع ال�سابق، �ص21.

عم��ر بلخ��ري، حتليل اخلطاب امل�سرحي يف �سوء النظرية التداولية، من�س��ورات الختالف، اجلزائر، ط1، 2003، �ص

                         .155

فعال الكالمية يف الرتاث الل�ساين العربي«، دار  م�سعود �سحراوي، التداولية عند العرب »درا�سة تداولية لظاهرة الأ

الطليعة، بريوت، لبنان، ط1، 2005، �ص16

ينظر: فران�سواز اأرمنيكو، املقاربة التداولية، ترجمة �سعيد علو�ص، �ص7.

اآن روب��ول، جاك مو�سالر، التداولية اليوم علم جديد يف التوا�سل، ترجمة: �سيف الدين دغفو�ص، حممد ال�سيباين 

بداع، مقاربة ل�سانية  �سا�ص املعريف ملنظومة الإ دار الطليع��ة، بريوت، ط1، 2003، �ص 29. وينظر: حممد اخلنا�ص، الأ

تداولية، جملة التوا�سل الل�ساين، ع1، 2001، �ص 73، 97.

فريقي، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، لبنان، ط1، ج2، 1997، �ص275. ابن منظور الأ
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اإبراهي��م م�سطف��ى، ح�سن الزيات، حام��د عبد القادر، حممد علي النج��ار، املعجم الو�سيط، جمم��ع اللغة العربية، 

القاهرة، ط3، )د. ت(، ج1، �ص251. 

ينظر:عبد الهادي ظافر ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب »مقاربة لغوية تداولية«، �ص37-35. 

مان، الرباط،  اأحمد املتوكل، ق�سايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية »بنية اخلطاب من اجلملة اإىل الن�ص«، دار الأ

)د. ط(، )د. ت(، �ص17-16. 

املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها. 

ينظر: املرجع نف�سه، �ص21-20.

لكرتوين. اأحمد احلمدينو، درو�ص م�سرحية منتقاة من املوقع الإ

األردي�ص نيكول، علم امل�سرحية، تر: دريني خ�سبة، دار �سعاد ال�سباح، الكويت، ط2، �ص26. 

املرجع نف�سه، �ص28.

نقاًل: عن املرجع نف�سه، �ص31.

ينظر:�سيزا قا�سم ون�سر حامد اأبو زيد، مدخل اإىل ال�سيميوطيقا »العالمات يف امل�سرح«، دار اإليا�ص الع�سرية، القاهرة، 

1986، �ص241. 

لكرتوين: نقاًل عن: ح�سن يو�سفي، امل�سرح والتداولية، من املوقع الإ
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ينظر: فران�سواز اأرمنيكو، املقاربة التداولية.

ينظر: فران�سواز اأرمنيكو، املقاربة التداولية، �ص 62-68، وعمر بلخري: حتليل اخلطاب امل�سرحي، �ص160-159. 

ينظر: م�سعود �سحراوي، التداولية عند العرب، �ص42-40. 

عمر بلخري، حتليل اخلطاب امل�سرحي، �ص164. 

ينظ��ر: اأحم��د املتوكل، درا�سات يف نحو اللغة العربي��ة الوظيفي، دار الثقافة، الدار البي�س��اء، املغرب، ط1، 1986، 

�ص110. 

ينظر: ح�سن يو�سفي، املوقع ال�سابق. 

توفيق احلكيم، ع�سفور من ال�سرق، دار النفي�ص، )د. ط(، )دت(، �ص4. 

املرجع نف�سه، �ص51. 

املرجع نف�سه، �ص33.

م. ن/�ص10. 

م. ن/�ص62.

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

¥µ



1202009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

Kرية العربية  كلسكلسكٍل خا�ش وامل�س������ارì االأ سKري������ة يف �سورية ب�سKري������ة يف �سورية ب� تع������د امل�سارì االأ

ك عراقة من  كمل واالأ جم������ل واالأ كل عام هي االسكل عام هي االسكل عام هي االأ سيف دول البح������ر املتو�س§ ب�سيف دول البح������ر املتو�س§ ب�

شKرية يف العامل وعÈ التاريخ ، ونخ�ش بالذكر هنا بع†شKرية يف العامل وعÈ التاريخ ، ونخ�ش بالذكر هنا بع†ش ��ن جميع امل�سارì اال���ن جميع امل�سارì اال���ن جميع امل�سارì االأ �ب����ب���

ي والÈهان بالدليل القاطع على سي والÈهان بالدليل القاطع على سي والÈهان بالدليل القاطع على  س‰ا للتو�س‰ا للتو� إ للح�رص واإ إ للح�رص و الامل�س������ارì النموذجية الامل�س������ارì النموذجية ال

ذحتذحتذi به يف جميع اأنحاء  حت يحت يُ بح������ت منهجاسبح������ت منهجاسبح������ت منهجاً س�س� ية املميõة والتي سية املميõة والتي سية املميõة والتي اأ سو�سو� و�سو�س سه������ذه اخل�سه������ذه اخل�

بنية  Kار ذات الوXيف������ة الرتفيهية والثقافي������ة ، ولبقية االأ الع������امل ملثل ه������ذه االآ

ájQƒس�  QاK B’Gو ïjQاàdG ‘ åاحH

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.
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رية احل†سارة العاملية سرية احل†سارة العاملية سرية احل†سارة العاملية  سالرتاKية املوجودة يف م�سالرتاKية املوجودة يف م�

عÈ التاريخ.

ايء فايء فاإ‰ا  يء فسيء فس سمر عل������ى �سمر عل������ى � إ  واإن دل ه������ذا االأ إ  و

يدل على عراقة احل†سارة العربية وجذورها 

عا´ سعا´ سعا´  س�س� اب اب اأ‰وذجاً لالإ ب سب س سالقدÁة قدم التاريخ لت�سالقدÁة قدم التاريخ لت�

تدام. ستدام. ستدام.  س وامل�س وامل� ري��ري�� وامل�ري وامل�ري ������ �تن����تن��� تن���ستن���س س������ع وامل�س������ع وامل� ������ع وامل�س������ع وامل�س امل� امل�ساحل†س������اري  ساحل†س������اري 

وف يقت�رص حديثنا سوف يقت�رص حديثنا سوف يقت�رص حديثنا  س يطول البحث �س يطول البحث � الوحتى الوحتى ال

������ارì التي ارتكõت س������ارì التي ارتكõت س������ارì التي ارتكõت  سهن������ا على ‰اذê من امل�سهن������ا على ‰اذê من امل�

¥ رص¥ رص¥  رصKرية عربي������ة فينيقية يف �رصKرية عربي������ة فينيقية يف � على اأر�سية اأ

وف سوف سوف  س§ ويف غربه، و�س§ ويف غربه، و� § ويف غربه، و�س§ ويف غربه، و�س سبي†������ش املتو�سبي†������ش املتو� البحر االأ

 êلنماذ iيلح������ق بهذا البحث موا�سي������ع اأخر

أبنية متعددة. وا

 ìسار ìسار ìار س املو�سو´ على امل�س املو�سو´ على امل� رص��رص��رص ������ � ينح����� ينح���� الوحتى الوحتى ال

وف ‚ري سوف ‚ري سوف ‚ري  ساحلية �ساحلية � احلية �ساحلية �س سالتي بنيت يف املناطق ال�سالتي بنيت يف املناطق ال�

 ìسار ìسار ìار سبع†ش املقارنات العاجل������ة مع بع†ش امل�سبع†ش املقارنات العاجل������ة مع بع†ش امل�

 ìرص ìرص ì رصبي������ل املثال م�رصبي������ل املثال م� بي������ل املثال م�سبي������ل املثال م�س سالداخلي������ة ومنه������ا على �سالداخلي������ة ومنه������ا على �

ì مدينة رصì مدينة رصì مدينة  رصكÈ يف العامل وم�رصكÈ يف العامل وم� مدين������ة اأفاميا االأ

مÈاطور فيلي������Ö العربي  إب�رصi مدين������ة االإب�رصi مدين������ة االإ

 Rكم������ل يف العامل وال������ذي امتا جم������ل واالأ االأ

تمر ستمر ستمر  سارì الع������امل باندماجه امل�سارì الع������امل باندماجه امل� ارì الع������امل باندماجه امل�سارì الع������امل باندماجه امل�س سعن بقي������ة م�سعن بقي������ة م�

ق مع بناء القلعة منذ ما ينوف عن سق مع بناء القلعة منذ ما ينوف عن سق مع بناء القلعة منذ ما ينوف عن  س�س� الواملتالواملتال

لف عام من الõمن. االأ

وف سوف سوف  ساحلية ف�ساحلية ف� احلية ف�ساحلية ف�س سارì ال�سارì ال� ارì ال�سارì ال�س سىل امل�سىل امل� إبة اإ ابة اإبة  بة سبة س سما بالن�سما بالن� أ ا

ì مدينة جبلة على رصì مدينة جبلة على رصì مدينة جبلة على  رصيقت�رص حديثنا على م�رصيقت�رص حديثنا على م�

ال�ساح������ل ال�س������وري وم�رصì مدين������ة �سÈاته 

هاÊ بال  مدينة العاهل الفينيقي حنا بعل 

 ìعل������ى ال�ساحل الليبي مع التعر�ش اإىل م�رص

مÈاطور العربي  مدينة لبدا الكiÈ مدينة االإ

حيان  �سبتيمو�������ش �سيفرييو�ش يف بع†������ش االأ

مر ذلك.  وعندما يقت†سي االأ

وج������اءت الدرا�سة لهذه امل�س������ارì نتيجة 

اخل������Èة الطويل������ة وامل�سارك������ة يف العمل يف 

 ìه������ذا ال�رص iب�رص ìالك�س������ف عن م�������رص

عمال املنجõة،  احل†ساري الع¶يم وجميع االأ

 ìاإ�ساف������ة اإىل التعاي�ش والعمل يف موقع م�رص

Kري������ة وم�رصì مدينة  مدين������ة لبدا الكiÈ االأ

أي†ساً خ������الل العديد من  K������ري ا �سÈات������ه االأ

ال�سنوات يف التدري�������ش ا÷امعي يف املواقع 

كادÁي. وب�سبÖ العمل البحثي واالأ

ي†س������اف اإىل ذل������ك الرح������الت البحثية 

امليداني������ة ملع¶م امل�س������ارì القدÁة يف العامل 

أو بنيت قبلها  واب������د ا والتي عا�رصت هذه االأ

أو بعده������ا، وهذا ال�سيء �سم������ بالطبع يف  ا

اإغناء التجربة واخلÈة العملية لدرا�سة مثل 

Kرية ذات الوXيفة الرتفيهية  بنية االأ هذه االأ

والثقافية درا�سة اأكادÁية من flتلف الوجوه 

مع الرتكيõ على املقارنة والتواأمة يف امل�ساFل 

الهند�سية. وبالطبع فاإن التعاي�ش ال�سخ�سي 
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يجابي للدرا�سة  مع املواقع كان ل������ه الدور االإ

والتو�سل اإىل نتاF حميدة. 

 ìهمية درا�سة تاريخ بناء امل�رص ون¶������راً الأ

مر  وهند�ست������ه املعماري������ة فقد اقت†س������ى االأ

أواخ������ر القرن الراب������ع وبداية  الرج������و´ اإىل ا

الق������رن الثالث ¥.م وهي الفرتة الõمنية التي 

أ ي¶هر فيها بناء امل�رصì واالنتقال من بناء  بدا

امل�������رصì املتحرك اإىل امل�������رصì الثابت وحتى 

الن�س������ف الثاÊ من القرن الثالث ب.م حيث 

غاب بناء امل�رصì كلياً وXيفياً ومعمارياً حتى 

عاد م������ن جديد يف الع�������رص احلديث. وكان 

بن������اء اآخر م�رصì يف العامل م�رصì مدينة �سهبا 

 . 245-249م فيليبو بول�ش 

وبالطبع فقد �سهدت هذه الفرتة الõمنية 

طيل������ة ال�ستة قرون تقريب������اً نه†سة عمرانية 

كب������رية تاألق امل�رصì خالله������ا و” بناء املÄات 

بي†ش  منه يف flتلف م������دن حو�ش البحر االأ

وىل يف بناء  املتو�س������§، وكان������ت الري������ادة االأ

امل�رصì للعرب واحل†سارة العربية منذ القرن 

 ìالرابع ¥.م، ورمبا كانت االنطالقة مع م�رص

مدين������ة بابل، Kم نقل امل�رصì وبناء امل�رصì اإىل 

غريق يف الع�������رص الهلين�ستي ومن Kم اإىل  االإ

الروم������ان. وقد بل عدد امل�س������ارì املكت�سفة 

ن  بالد ال�س������ام حتى االآ  iÈيف �سوري������ة الك

اخلم�س������ن م�رصحاً من بينه������ا حوا› خم�سة 

ع�رص م�رصحاً يف جنوب �سورية.

وال بد من التذكري بال�سبÖ املبا�رص لكتابة 

 iهذا البحث وه������و ح†سوري ملهرجان ب�رص

الدو› الذي افتت فعالياته الفنية منذ عدة 

أيام يف مدرê ب�رصi يف بداية �سهر اآب لعام  ا

2009م حيث غ�ش امل�رصì باملتفرجن الذين 

ف������ا¥ عددهم اخلم�سة ع�������رص األف �سخ�ش. 

وكذل������ك احلفل الفني ال�ساه������ر ذو الفلكلور 

فريق������ي التقليدي والذي  الليبي املحلي واالأ

تخللته ماأدبة الع�س������اء الفاخرة التي اأقامها 

القاFد معمر القذايف رFي�ش الواليات املتحدة 

Kري  فريقية يف مدرê مدين������ة �سÈاته االأ االأ

عل������ى �رصف الروؤ�ساء الذي������ن ح†رصوا موؤ“ر 

فريقية يف 29-  دول ال�ساح������ل وال�سحراء االأ

5- 2009م.

وعل������ى �سوء حديث م������ع ال�سيد الدكتور 

عل������ي القيم معاون وRير الثقافة الذي ح†رص 

املهرج������ان مع ع������دد من ال������وRراء ال�سورين 

جان������Ö وال������ذي كان ل������ه م�ساهمة فعالة  واالأ

Kري������ة يف �سورية  يف الك�سف ع������ن املواقع االأ

Kري������ة والرتاKية  بنية االأ وترميم و�سيان������ة االأ

ربعن عاماً  خالل مرحلة Rمنية ŒاوRت االأ

وم������ا يõال ن�ساطه م�ستم������ر بهذا اخل�سو�ش 
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حتى الوقت احلا�������رص، لذلك كان 

ل������ه الف†سل يف الت�سجيع على كتابة 

.Öهذا البحث املقت†س

™bƒŸG

 1
م�������رصì مدينة جبل������ة يق������ع 

K������ري و�س§ املدينة احلديثة كما  االأ

كان موقع������ه �سابقاً و�س������§ املدينة 

Kرية القدÁة امل�رصفة واملحاذية  االأ

مر يف  ل�ساح������ل البحر كما ه������و االأ

مدين������ة لبدا الكiÈ بينما جاء بناء 

 fiاذياً 
2
م�رصì مدين������ة �سÈات������ه

ل�سور املدين������ة ا÷نوبي من ا÷هة 

ا÷نوبية الداخلية.

 وب�سب������Ö موقعه داخل منطقة 

�سكني������ة و�س������§ املدينة احلديث������ة لذلك كان 

عر�سة اإىل تفكيك حجارته واإعادة ا�ستعمالها 

من قبل ال�سكان يف القرن التا�سع ع�رص لبناء 

امل�ساكن املتعددة ا÷ميلة والطفيلية املحيطة 

بامل�������رصì، اأما م�رصì �سÈات������ه فقد تعر�ست 

عنا�������رصه لالنهيار ب�سبÖ اله������õات والõالRل 

ر�سية التي تعر�س������ت لها املدينة، وكذلك  االأ

ب�سبÖ ت������اآكل احلجارة الكل�سية اله�سة والغري 

مقاوم������ة للعوامل ا÷وي������ة وخا�سًة الرطوبة 

القادمة من البحر املجاور. 

ÚMöùŸG ∞«æ°üJ

 ìه������ذان امل�رصحان �سم������ن م�سار êيندر

ن  املدن ال�ساحلية املعروفة وال¶اهرة حتى االآ

�سكندرية-  ومنها م�سارì مدن: عمريت- االإ

 - بتوليماFيك - طلميثة  أبولوني������ا ا �سو�سة 

هبون امللكية  لبدا الكiÈ- قرطاê- عنابة 

أيركوالنوم- بومبيي-  تيباRة- روما- نابو›- ا

أيف�������ش- اأفرودي�سيا�������ش اإلخ. اإ�سافة  أKينا- ا ا

اإىل العديد من امل�س������ارì التي مل يتم الك�سف 

ن مثل م�رصì مدينة الالذقية  عنها حت������ى االآ

الودي�س������ا �سور مري التي ال تبعد عن مدينة 
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جبل������ة �سوi 30 ك������م �سماالً وم�������رصì مدينة 

أويا التي تبعد عن مدينة �سÈاته  ا طرابل�ش 

80 كم �رصقاً.

 ìسمن م�سار� ìهذه امل�س������ار êكم������ا تندر

العامل املبني������ة باحلجر الكل�سي القا�سي مثل: 

فيالدلفيا  م�������رصì تدمر- م�������رصì عم������ان 

أنه  م�رصì لب������دا الك������iÈ وغريها، مبعن������ى ا

عك�������ش م�سارì جنوب �سورية املبنية باحلجر 

الباRلتي القا�سي.

 ìه������ا مع امل�سارFيف بنا ìوتتواف������ق امل�سار

 ìالتي بنيت من القاعدة اإىل القمة مثل: م�رص

 -iÈلبدا الك ìتدمر- م�رص ìم�رص -iب�������رص

م�رصì مار�سيليو�ش يف روما، وبذلك تختلف 

عن امل�س������ارì التي بنيت م�ستن������دة كلياً مثل 

م�������رصì اأفاميا- م�رصì عمان- م�رصì البرتاء 

 ìاملنحوت يف جوف ال�سخر الطبيعي- م�رص

 ìياً مثل م�رصFõطلميثة اأو ج ìسو�سة- م�رص�

فيليبو  الالذقية- م�رصì درعا- م�رصì �سهبا 

بول�ش م�رصì �سريو�ش وغريها.

ومن هنا ‚������د اأن هذين امل�رصحن بني 

كل واحد منهما عل������ى اأر�سية منب�سطة، اإال 

ن و�س§ املنطقة  اأن م�������رصì جبلة موقُع������ه االآ

ال�سكنية احلديث������ة بعيداً عن �ساطÅ البحر. 

وق������د تعر�ش البناء اإىل الهدم وتفكيك بع†ش 

العنا�������رص من قبل ال�سكان واإعادة ا�ستعمالها 

أبنية اأخرi متعددة، كما بنيت يف داخله  يف ا

أي†س������اً، ومنذ منت�سف القرن  أبنية متعددة ا ا

بنية الطفيلية و”  أRيلت جمي������ع االأ املا�س������ي ا

حترير البناء م������ن كل العنا�رص الدخيلة من 

الداخل واخلارê والبدء يف الدرا�سة واإعادة 

بن������اء وترميم العنا�������رص املعماري������ة املتوفرة 

وخا�سًة مبن������ى املن�سة الذي كان يف و�سعية 

مõرية.

أم������ا م�������رصì مدينة �سÈات������ه فقد تلفت  ا

وتاآكلت مع¶م العنا�رص املعمارية التي كانت 

ق�سام العليا و“ت عملية اإعادة بناء  تتب������ع االأ

ق�سام  العنا�رص املوجودة يف املوقع وترميم االأ

روقة  ق�س������ام التابع������ة لالأ املت�سدع������ة يف االأ

أماك������ن املتفرجن، كما “������ت عملية اإعادة  وا

 Èبناء املن�سة ب�سكٍل كامل تقريباً، وبذلك تعت

ح�سن  عملية ترميم من�سة م�رصì �سÈاته االأ

جمل من بن جميع م�سارì العامل،  كمل واالأ واالأ

كما كانت مÈراً ملن¶م������ة اليون�سكو يف عدم 

Kار واملتاحف يف  ال�سماì للمديرية العامة لالآ

�سوري������ة يف تكملة اإعادة بن������اء ن¶ام التعميد 

..iب�رص ìييني يف واجهة من�سة م�رصõالت

ÚMöùŸG ájƒg

 ìكال امل�رصح������ن �سم������ن امل�سار êين������در



jôK C’ا ¬JاÈسUو á∏ÑL يMöùe H áb ال©

125 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

الك������iÈ املبنية من KالKة طبق������ات كمقاعد 

الكافيÄ������ا cavea واملن�س������ة  للمتفرج������ن 

 ìوالطبقة الرابع������ة للروا¥ العلوي مثل م�رص

ب�رصi- م�رصì عمان- م�������رصì ا�سبندو�ش- 

م�رصì �سيدة- م�رصì روما. ولكن ال تندرê يف 

أو الهلين�ستي  هويتها �سم������ن امل�رصì اليوناÊ ا

 êاملبا�������رص، واإ‰ا تندر Êالروما ìأو امل�������رص ا

 ومل 
3
�سم������ن هوية امل�رصì العرب������ي ال�رصف.

تكن حالتها ه������ي الفريدة هنا واإ‰ا ‚دها 

 ìخ�ش م�رص تتكرر يف العديد من املدن وباالأ

ب�رصi و�سحر وتدمر، اأما امل�سابهة واملطابقة 

 ìيف املخط§ والبن������اء فلم تنح�رص يف م�سار

اإيطاليا واإ‰ا تكرر ذلك يف العديد من مدن 

بي†ش املتو�س§ ومنها على  حو�ش البح������ر االأ

�سبي������ل املثال م�������رصì تيباRا وم�������رصì اأورا 

وغريها. 

ÚMöùŸG á«°VQCG

بن������ي كل م������ن امل�رصح������ن ف������و¥ اأر�سية 

منب�سطة كلياً بحيث ت�س������اوت اأر�سية جميع 

ق�س������ام يف امل�ستوi التاأ�سي�سي انطالقاً من  االأ

ورك�سرتا املنب�سطة، Kم جاء  اأر�سية �ساحة االأ

بناء اأماكن املتفرجن مرتك������õاً على العقود 

وبالطبع  والقب������اب.  املقنط������رة  قوا�������ش  واالأ

�سا�سي  فاإن قاعدة التاأ�سي�ش تع������ّد ال�سيء االأ

واملرك������õي لبناء امل�رصì، وقد ات†س ذلك من 

�سبار الت������ي “ت يف املواقع  خ������الل بع†ش االأ

ر�سيات فو¥  أنه “ت ت�سوية االأ والت������ي بينت ا

ال�سخ������ر الطبيع������ي بعد تن¶يف������ه من كامل 

الكتل الرتابي������ة والتعوي†ش عنها بفر�ساة من 

احلجر تخللتها �سب������كات لت�رصيف املياه من 

ق�س������ام يف كل م�رصì. كم������ا اأكدت  كام������ل االأ

�سبار اأن كال امل�رصحن و�سعت لهما  ه������ذه االأ

flططات هند�سية كاملة ومتقنة قبل البدء 

يف البناء.

 πc AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d á`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG ö`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG

öùe

Kري يف بناFه الكلي من  يتاألف امل�رصì االأ

 ìي�������ش �سواًء امل�رصFحي������ث الهيكل العام والر

أو الروماÊ من ق�سمن:  أو اليوناÊ ا العربي ا

وهما املن�سة واأماكن املتفرجن، ويف�سل كل 

ورك�سرتا. وهذه  خر �ساح������ة االأ ق�سم ع������ن االآ

العنا�������رص الثالKة هي الت������ي يتمحور حولها 

الن�ساط الذي يدور داخل امل�رصì على ال�سكل 

التا›:

1- املن�سة وتوابعه������ا وتقت�رص وXيفتها 

أو العار�س������ن ومهما كانت  عل������ى املمثل������ن ا

أداء م�رصحياً  وXيف������ة العر�������ش �س������واًء كان ا

أوبرا كما  أو م�سهد ا أو تراجيدي������اً، ا كوميدي������اً ا
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عر�ش ذلك على خ�سبة م�رصì �سÈاته حيث 

أوبرا  قدمت فرقة فرن�سية يف ربيع هذا العام ا

بعنوان ح������ال¥ اإ�سبيليا. اأو عرو�ساً فلكلورية 

من خالل املهرجانات الت������ي تقام �سنوياً يف 

أو م�سه������داً غناFياً فردياً اأو  مع¶م امل�سارì، ا

جماعياً.

 cavea اÄالكافي 2- اأماكن املتفرجن 

بجميع عنا�رصها وملحقاتها فهي fl�س�سة 

للجمه������ور بكاف������ة فÄاته الت������ي Œل�ش فو¥ 

املدرج������ات يف الطبقات املتعددة، وكل طبقة 

خ�س�ست لفÄة من طبقات املجتمع.

ورك�سرتا، وكان الهدف من  3- �ساح������ة االأ

وجوده������ا يف البداية يقت�رص عل������ى الف�سل 

بن عن�رصي امل�������رصì الرFي�سن، Kم تطورت 

لي�سب له������ا اأغرا�ش متع������ددة ومنها و�سع 

مقاع������د متحرك������ة تو�سع على �س������كل KالKة 

�سف������وف بثالKة م�ستوي������ات يرتفع كل واحد 

 ìخر 20�سم كم������ا هو احلال يف م�رص عن االآ

Kرية يف �سمال  �سÈاته ويف مع¶م امل�سارì االأ

 ìاأفريقي������ا، بينما تندر هذه احلالة يف م�سار

بالد ال�سام.

بنية امل�رصحية ملحقات  Kم اأ�سيفت اإىل االأ

بري�ستيل  �رصورية منها الرده������ات ا÷انبية 

perystyles وه������ي الرده������ات املحاذي������ة 

واملال�سق������ة ملبنى املن�س������ة حيث جاءت على 

�س������كل �ساح������ات م�ستطيلة ن�س������ف مك�سوفة 

ت�ستقبل ا÷مهور القادم من اخلارê اإ�سافة 

اإىل كونه������ا اأماكن تن������اول املرطبات وكذلك 

 êلوا روق������ة واالأ بني������ة اخلدمية واالأ بقي������ة االأ

ترجم  م������ر  االأ وه������ذا   . prascaenium
ترجمة حقيقي������ة ودقيقة يف م�رصì �سÈاته، 

اإال اأن الرده������ات يف م�������رصì �سÈاته جاءت 

روق������ة الداخلي������ة ولكن تخلل  خالي������ة من االأ

ا÷دران املحيطة ك������وات مقنطرة، وك�سيت 

بي†������ش املõهر  جمي������ع العنا�������رص بالرخام االأ

ر�سيات. ا÷ميل مبا فيها االأ

وتق�سم املن�سة بدوره������ا اإىل العديد من 

بولبيتي  ق�سام وهي: واجهة املن�سة ال�سفلى  االأ

 ìخ�سب������ة امل�رص - أو برو�سكيني������وم فرون�������ش ا

فرون�ش  - واجهة املن�سة العليا  بولبيتي������وم

 - هيبو�سكينيوم - اأماكن امللقن������ن  �سكينيا

. postscaenium الكوالي�ش 

أماك������ن املتفرجن اإىل العديد  كما تق�سم ا

أي†س������اً وتتبعها بع†ش امللحقات  ق�سام ا من االأ

- الق�سم  اأÁا كافيÄا ومنها: الق�سم ال�سفلي 

على  - الق�س������م االأ ميدي������ا كافيÄا و�س§  االأ

- ال������روا¥ العلوي- املما�سي-  �سوما كافيÄا

روق������ة الداخلي������ة-  دراê ال�سعاعي������ة- االأ االأ

املداخل وغريها. 
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»ª« æàdG ¬©°Vhh öùŸG ¬«LƒJ

اأخذ م�������رصì جبل������ة يف توجيه������ه fiور 

�سمال/ �سمال �رص¥- جنوب/ جنوب غرب. 

عك�ش fiور �ساط������Å البحر بينما جاء توجه 

م�رصì �سÈاته مواRياً ل�ساطÅ البحر “اماً، 

 ìور �رص¥ غرب كما هو احلال يف م�رصfi اأي

لبدا الكiÈ، مبعنى اأن املتفرجن ي�ساهدون 

البحر وهو من اأمامهم، وت�رص¥ ال�سم�ش عن 

اليمن وتغرب عن ال�سمال.

اأما م������ن الناحي������ة التن¶يمي������ة وخا�سًة 

ارتباط كل واحد باملنه التن¶يمي والن�سي 

العم������راÊ للمدين������ة التي يق������ع فيها فنجد 

اأن م�������رصì جبلة ج������اء بناوؤه و�س������§ الن�سي 

العم������راÊ كم������ا هو احلال يف م�س������ارì لبدا 

الكiÈ وتدمر. بينما م�������رصì �سÈاته فجاء 

موقعه خارê املدين������ة وfiاذي لل�سور، وهذا 

.iمر ” تنفيذه يف ب�رص االأ

ولكن Kمة مفارق������ة تن¶يمية اأخرi هنا؛ 

 êبني خار iب�������رص ìفبينم������ا ‚������د اأن م�رص

أن������ه ارتب§ تن¶يمياً مع جمموعة  املدينة اإال ا

بنية ذات الوXيف������ة الرتفيهية، فاإىل  م������ن االأ

�ستاد-  الغرب منه جاء بناء امل�رصì الداFري 

أنفتيات������ر ومن ا÷نوب مي������دان الفرو�سية  ا

هيب������ودروم بينم������ا يف �سÈات������ه فجاء بناء 

امل�رصì جنوب املدينة بن������اء امل�رصì الداFري 

فبن������ي �������رص¥ املدين������ة بحيث يبع������د كل بناء 

خ������ر حوا› 2ك������م. وله������ذا ‚د اأن  ع������ن االآ

مدين������ة �سÈات������ه تتميõ بامتداده������ا الطويل 

املحاذي للبحر عك�ش االمتداد الق�سري نحو 

الداخل.

GQO C’Gh äGôªŸG

Rود كل م�رصì من امل�رصحن بالعديد من 

دراê الفرعية  دراê ال�سعاعية الفا�سلة، واالأ االأ

ال¶اهرة واملخفي������ة، والداخلية واخلارجية، 

وكذل������ك بالعديد من املمرات واملما�سي التي 

تف�سل اأق�سام امل�������رصì وت�سهل عملية التنقل 

داخ������ل امل�������رصì. ولكن عك�ش املنه������ املعتاد 

خرi، كم������ا ” تنفيذ �سل�سلة  يف امل�س������ارì االأ

أ�سفل املم�س������ى الفا�سل  من احلج������رات يف ا

 . precinction بريõنك�سي������ون  و�س§  االأ

وق������د توافق������ت ه������ذه احلجرات م������ع قباب 

اإÁا  أ�سفل الكافيÄا ال�سفلية  واأقوا�ش تتتابع ا

كافيÄا التي ارتكõت فو¥ اأر�سية تتنا�سÖ يف 

ورك�سرتا مع  م�ستواها مع اأر�سية �ساح������ة االأ

دراê التي تقود اإىل  خذ بع������ن االعتبار االأ االأ

املداخل املوؤدية اإىل املمرات الفا�سل.

روقة  كم������ا ج������اء تنفيذ ذل������ك ف������و¥ االأ

ب������ارادوا وكان الق�سد من ذلك  ا÷انبي������ة 
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ت�سهي������ل عملي������ة حرك������ة املرور ب������ن اأق�سام 

روقة  امل�رصح������ن ب�سهولة، وبذلك تك������ون االأ

الداخلية اأمبوالكر عبارة عن مفا�سل و�سلة 

و�س������ل بينها. وقد نف������ذ يف كل م�رصK ìالKة 

: بريõنك�سيون مما�سي 

ول بعر�ش  فف������ي م�رصì جبل������ة ج������اء االأ

 i90�س������م ونف������ذت اأر�سيت������ه بنف�������ش م�ستو

وىل من الكافيÄا ال�سفلى  اأر�سية الدرج������ة االأ

والت������ي ترتفع ع������ن م�ستوi اأر�سي������ة �ساحة 

ورك�س������رتا ب 1،4م، كما جاءت على �سكل  االأ

 iخر أم������ا املما�سي االأ ورك�سرتا، ا واجه������ة لالأ

فالثاÊ بعر�ش 1،40م وارتفا´ 1،7م والثالث 

بعر�ش 2،30م وارتفا´ 1،7م، والعلوي بعر�ش 

2،35م K������م الروا¥ العلوي البال عر�سه 4م. 

وق������د جاءت واجه������ات املم������رات على �سكل 

فوميتوار  جبهة م�ستديرة تتخللها املداخل 

بعر�ش 2،5×2،5م ارتفاعاً وعمق 3م ويوجد 

بروR على �س������كل كورني�ش كما هو احلال يف 

م�رصì ب�������رصi. بينما يف م�رصì �سÈاته جاء 

عر�������ش املم�سى ال�سفلي 1،20م، بينما ترتفع 

اأول درج������ة من درجات الكافيÄا ال�سفلى عن 

ورك�سرتا 56�سم.  م�ستوi اأر�سية �ساحة االأ

 á«YÉ©°ûdG GQO C’G

Kرية اإىل  تق�س������م الكافيÄا يف امل�س������ارì االأ

أق�س������ام بو�ساط������ة اأدراê �سعاعية بل عددها  ا

يف الق�س������م ال�سفلي من م�������رصì جبلة ت�سعة 

اأدراê منه������ا واح������د يف كل ط������رف يح������اذي 

اأماكن التحكيم. اأما يف الطبقات العليا فغري 

 ìمر يف م�رص ن، وكذلك االأ معروف حت������ى االآ

�سÈات������ه. ويف كال امل�رصحن فقد بل ارتفا´ 

كل درجة 20�سم بحي������ث يكون ارتفا´ مقعد 

ا÷لو�ش ي�ساوي ارتفا´ درجتن، بينما العمق 

في�س������اوي 30�سم والعر�������ش 60�سم. وجاءت 

دراê واملقاع������د مت�سابك������ة ومتداخلة يف  االأ

الرتكيÖ بحيث ي�سكل احلجر الواحد طبقة 

من مقعد ودرجتن للدرê ال�سعاعي.

 cavea  ÉÄ«aÉµdG)  ÚLôØàŸG  øcÉeCG

(koilon ¿ƒdGƒc »≤jôZ E’G öùŸG ‘h

 تق�سم اأماكن املتفرجن يف كال امل�رصحن 

اإÁا  اإىل KالKة اأق�سام وهي الطبقة ال�سفلى 

ق�سى  كافيÄا ima cavea ويبل قطرها االأ

�سف������ل 90م، وهي بو�سعي������ة مقبولة  م������ن االأ

حتافß عل������ى مع¶م عنا�رصه������ا، والطبقة 

 media cavea ا������Äميديا كافي الو�س������§ 

وهي fiاف¶ة على بنيانها يف الق�سم املركõي 

 ،iخر مع املحاف¶ة عل������ى بع†ش العنا�رص االأ

أو �سوما كافيÄا  �سوب������را أم������ا الطبقة العلي������ا  ا

summa cavea فق������د فقدت عنا�رصها 
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كلياً مع الروا¥ العلوي ومل يبق منها اإال الق�سم 

ال�سغ������ري الذي ي�ساعد عل������ى معرفة و�سعها 

الهند�سي. 

خر من اأق�سام  ويف�سل كل ق�سم ع������ن االآ

بريõنك�سيون ذو واجهة  املتفرج������ن مم�سى 

تكون منطلقاً للمقاعد العليا، اأما يف املقدمة 

فقد نفذ ن¶ام �س������ف الكنبة كدرجة اأخرية 

من درجات ا÷لو�ش وكفا�سل للمم�سى، وقد 

بل ارتفا´ م�سند الكنب������ة 1م وعمق 40�سم، 

وارتفا´ املتكاأ املõين مبنحوتات Rهرية 60�سم 

 ìو�سم������ك 25�سم، اأما طول كل واحدة فيرتاو

ب������ن 50�سم و 2،5م وعر�س������ه عند القاعدة 

75�سم وهذا املنه������ ماRالت بع†ش عنا�رصه 

.iب�رص ìموجودة يف م�رص

 اأما ا÷بهة فقد كان لها ن¶ام ذو وXيفة 

 êدرا مõدوج������ة ؛ فهو م������ن جهة مرتك������õ االأ

املح������ددة ب�سكل وا�س للطبق������ة التي تعلوه، 

ومن جهة اأخ������رi الواجهة التي نفذت فيها 

التي ت�سم للمتفرجن  فوميتوار املداخ������ل 

ق�سام  بالدخول اإىل امل�������رصì وتوRعها بن االأ

 maenianum املانيان������وم  املختلف������ة 

دراê ال�سعاعي������ة، وهذا الن¶ام  بو�ساط������ة االأ

 iب�رص ìيف كل من م�س������ار ìمنف������ذ بو�س������و

أماك������ن املتفرجن  وعم������ان وتدم������ر. وتاأخذ ا

ميالن������اً بن�سبة ترتاوì ب������ن 1،40 و 1،70م. 

وعمق الدرجة 80�سم وارتفاعاً 40�سم. 

اإÁا  يحوي الق�سم ال�سفلي من الكافيÄا 

كافيÄ������ا يف م�������رصì جبل������ه عل������ى 13 درجة 

و�س§  ق������دام. والق�سم االأ با�ستثن������اء درجة االأ

12 درجة. والعلوي 10 درجة. وبذلك يكون 

املجمو´ 35 درجة.

ومن املوؤكد اأن الكافيÄا كان يتوجها روا¥ 

علوي معم������د كباقي امل�س������ارì، واأجمل هذه 

روقة والذي ماRال fiاف¶اً على عنا�رصه  االأ

أ�سبندو�ش يف تركيا  ب�سكل كامل روا¥ م�رصì ا

وروا¥ م�رصì اأورا يف فرن�سا. 

مر يف م�������رصì �سÈاته حيث  وكذل������ك االأ

ق�سم������ت الكافيÄا اإىل KالKة طبقات، ال�سفلية 

حوت 13 درجة والو�سطى 8 درجات والعليا 

5 درجات يليها ال������روا¥ العلوي. وكل درجة 

من املقاعد ذات ارتفا´ 30�سم وعمق 80�سم 

ويتقدمها اأفريõ �سغ������ري للõينة ارتفا´ 8�سم 

وعمق 2�سم.  

(parodos GhOGQÉH) á«ÑfÉ÷G ábhQ C’G

كباقي امل�سارì يف الع������امل القدمي Áتلك 

كل م������ن م�رصì جبلة وم�������رصì �سÈاته اأروقة 

 ìجانبية بارادوا، والو�سعية الراهنة يف م�رص

جبلة ‚د فيها الروا¥ ال�رصقي مهدم بينما 
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الروا¥ الغربي يف حالة �سليمة مع املحاف¶ة 

على ق�سم م������ن �سطحه املقبÖ، ويبل عر�ش 

ال������روا¥ 3م × 3،5م ارتفاعاً، وامتداد حتى 

أنه  بداية القاعدة ال�سفلي������ة بطول 6م. كما ا

مغل������ق يف ال�سدر با÷دار احلا�سن ب�سماكة 

1م، ول������ه مدخ������الن جانبي������ان يفتحان على 

 Êول بعر�������ش 1،4م والثا ا÷ه������ة اليمنى االأ

4،5م.

ويف م�������رصì �سÈات������ه ‚������د اأن الروا¥ 

الغرب������ي يفت مبا�رصًة على �سار´ مبل§ يقود 

اإىل احلمامات وامليناء البحري، بينما ي�سل 

ورك�سرتا  مبا�������رصًة من الداخ������ل اإىل �ساحة االأ

أنه Rود باأربعة  ب�سكل منحدر تدريجي������اً، اإال ا

مداخل اKنان يفتح������ان على الردهة الغربية 

بعر�ش يتجاوR الثالKة اأمتار ويقابلهما اKنان 

آخ������ران كل واحد منهما يفت على روا¥ من  ا

اأمبوالك������ر بعر�ش كل  روق������ة احلõامية  االأ

واحد منهما يتج������اوR املرتين، ويتناXر ذلك 

مع الروا¥ ال�رصقي. 

( tribunal) º«µëàdG øcÉeCG

روقة  أماك������ن التحكيم فو¥ االأ جاء موقع ا

ا÷انبية وجاء عر�سه������ا يف م�رصì جبلة 4م 

ن، اأما  أم������ا العمق فغري مع������روف حت������ى االآ ا

يف م�������رصì �سÈاته فقد بني������ت بنف�ش املنه 

املطبق يف م�رصì عمان واملكونة يف كل جهة 

من 4 درجات.

 á`̀«`̀£`̀«`̀ë`̀ŸG á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG á````````̀bhQ C’G

(ambullacre ôc’ƒÑeCG)

Rود امل�رصح������ان باأروقة داخلي������ة وب�سكٍل 

 õروقة عبارة ع������ن دهالي داFري، وه������ذه االأ

وغرف �سعاعية داخلية ت�سكل �سقوفها اأر�سية 

الطبقة الثانية من بناء امل�رصì الداخلي وتقع 

 Rٍأ�سف������ل اأماكن املتفرج������ن وموقعها موا يف ا

اإىل املما�سي الفا�سلة ب������ن طبقات الكافيÄا 

. وقد انفرد امل�رصحان  فوميتوار واملداخ������ل 

بوجود رواق������ن داخلين ي�س������ريان بالتواRي 

وب�سكل fiيط������ي ويفتحان عل������ى بع†سيهما 

البع†������ش بو�ساط������ة اأروقة ومعاب������ر �سعاعية 

م�ستعر�سة. وهذا املنه ال يوجد يف العديد 

من امل�سارì القدÁة. كما اأن وجوده يقت�رص 

فق§ على امل�سارì املبني������ة من القاعدة اإىل 

القمة.

ول ذو  ففي م�رصì جبلة ج������اء الروا¥ االأ

عر�������ش 3،8م، ويج������اور ويالم�������ش الواجهة 

أ�سفل الق�سم  املحيطية، والروا¥ الث������اÊ يف ا

و�س������§ من املانيانوم الثانية. وهذا الروا¥  االأ

فوميتوار تفت  ال يقدم مدخاًل اأو مداخل 

 Öنك�سيون ب�سبõبري على املم�س������ى الفا�سل 
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الواجه������ة املغلق������ة والتي ج������اءت على �سكل 

 ìتنفي������ذ �ساذ يف امل�رص Èج������دران، وهذا يعت

رمبا ” تنفيذه يف مرحلة الحقة. و” التعوي†ش 

عنه بوا�سط������ة روا¥ جانبي يقود مبا�رصًة من 

 . بريõنك�سيون الواجهة اإىل املمر الفا�سل 

وجاء ارتفا´ الروا¥ 4،5م و�سقف مقو�ش 

ي�س������ري بانحناء على �س������كل مداميك حõامية 

ت�سري مبنحى داFري، اأما ا÷دران احلا�سنة 

 iفقد بنيت من 7 مداميك حتى بداية م�ستو

االنحن������اء البال������ 3،5م، ي†س������اف اإليها مرت 

واح������د وهو معدل ارتف������ا´ التقبÖ املركõي. 

روقة وتفرعاتها ت�سكل ركيõة الق�سم  وهذه االأ

الثاÊ من اأر�سية الكافيÄا الثانية التي اأخذت 

امت������داداً بل������ 22م مبا فيه������ا الق�سم الثالث 

والروا¥ العلوي على ال�سكل التا›:

مامي بعد  عر�ش جدار االرتكاR االأ  -1

 ìالدخول من فتحة املدخل املوؤدي اإىل امل�رص

فوميتوار 4،5م.

اأمبوالكر  ول  الروا¥ احلõامي االأ  -2

عر�ش 3م.

عر�ش جدار االرتكاR الثاÊ والذي   -3

 Êول والثا يف�سل بن الرواقن احلõامين االأ

8م.

الروا¥ احلõام������ي الثاÊ واخللفي   -4

عر�ش 3،5م. اأمبوالكر

�سماكة ا÷دار اخلارجي املحي§ ب�   -5

امل�رصì 3م.

و‚د املنه نف�سه يف م�رصì �سÈاته مع 

االختالف يف املقايي�ش.

(orchestre) GÎ°ùcQh C’G

ورك�سرتا يف م�رصì جبلة  بل قطر �ساحة االأ

33م، وحتي§ به������ذه ال�ساحة واجهة بارتفا´ 

1،4م تتخلله������ا اأدراê مõدوجة االŒاه تقود 

اإىل بداية مقاعد الكافيÄ������ا ال�سفلية، ارتفا´ 

كل درجة م������ن هذه الدرج������ة 20�سم وعمق 

30�سم Kم مم�سى علوي بعر�ش 90�سم.

ر�سية مبلطة ببالط من احلجر  كما اأن االأ

 iالكل�س������ي املر�سوف بدقة وعناي������ة وم�ستو

اأمل�ش ومت�ساوي بط������ول 1م وعر�ش 50�سم، 

ور�س������ف البالط ب�سكل ط������و› ومتواRي مع 

ج������دار واجهة املن�س������ة ال�سفلى حتى عر�ش 

2،9م وهو عر�������ش الروا¥ ا÷انبي Kم ياأخذ 

ال�سكل ال�سعاعي امل�ستدير الذي يتنا�سÖ مع 

ال�س������كل الداFري ال�ست������دارة الكافيÄا بطول 

أ�سف������ل ال�ساحة  80�س������م وعر�������ش 45م. ويف ا

 iيف جمر Öنفذت �سبكة لت�رصيف املياه ت�س

رFي�ش اأخ������ذ م�سريه ب�سكل مواRي اإىل واجهة 

املن�سة ال�سفلية ومبيول باŒاه الغرب.

بينما يف م�رصì �سÈات������ه فقد اتبع فيها 
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املنه املتبع يف مع¶م م�سارì �سمال اأفريقيا 

أربعة م�ستويات ؛  حيث ق�سم������ت ال�ساحة اإىل ا

مامي واملحاذي اإىل مقدمة املن�سة  الق�سم االأ

ال�سفل������ى فجاء على �س������كل اأر�سية منب�سطة 

 Êبي†������ش والق�سم الثا ومبلطة بالرخ������ام االأ

نف������ذ على �سكل Kال طبقات مدرجة بفار¥ 

20�سم بن كل درجة والتي تليها.

وكان الق�س������د م������ن ذلك و�س������ع مقاعد 

خ�سبية متحركة تو�سع عن������د اللõوم Œل�ش 

أKناء  فوقه������ا �سخ�سي������ات رفيعة ومرموق������ة ا

العرو�ش، ورمب������ا كانت تو�س������ع اأمام هوؤالء 

أKناء  ا طعم������ة وتناوله������ا  طاوالت لو�س������ع االأ

العر�������ش، وهذا التقلي������د اأو هذا االبتكار ” 

تنفيذه من قبل الõعيم الليبي معمر القذايف 

فارق������ة لتناول وجبة  حن دع������ا الõعماء االأ

الع�ساء التي ترافقت مع العرو�ش الفلكلورية 

.ìية على خ�سبة امل�رصFوالغنا

ورك�س������رتا جدار  ويحي������§ يف �ساح������ة االأ

فا�سل ب�سماك������ة 30�سم تقريباً وارتفا´ 1،5م 

يتقدم ممر ي�ستخ������دم كمم�سى يف�سلها عن 

مقدمة الكافيÄ������ا ال�سفلى بعر�ش 1،2م وقد 

ك�سي هذا الفا�س������ل بلوحات رخامية جميلة 

أ�سطورية  نحتت فوقها لوحات “ثل مالحم ا

كما هو احلال يف مقدم������ة املن�سة ال�سفلى، 

بينم������ا ج������اءت جبهة هذا ا÷������دار الفا�سل 

وامل�رصفة واملواRية ملقدمة املن�سة على �سكل 

�سمكة الدلفن من كل جه������ة، وهذا بالطبع 

تعب������ري بلي على غن������ى املنطق������ة ال�ساحلية 

املجاورة للمدينة ب�سمك الدلفن وا�سطياده 

وا�ستخدام������ه يف الطعام وت�سديره اإىل باقي 

املناطق. 

( scaenae) á°üæŸG

ج������اء بناء املن�س������ة يف امل�������رصì ال�سوري 

والعرب������ي ب�سكل عام متط������وراً عن بناFه يف 

امل�رصì اليوناÊ والهلين�ستي والروماÊ، ومبا 

اأن بن������اء املن�سة يف م�������رصì جبلة قد فقدت 

مع¶م عنا�������رصه، كما اأن العنا�������رص املتبقية 

 êغ������ري موجودة يف اأماكنها لذلك ناأخذ ‰وذ

م�������رصì ب�رصi للمقارنة م������ع م�رصì �سÈاته 

الكتمال البناFن وكنموذجن فريدين معÈين 

ع������ن امل�رصì العربي وكذل������ك للت�سابه ا÷يد 

والتقارب يف املقايي�ش بن امل�سارì الثالKة.

و‚د هنا اأن املن�سة جاءت متعددة املهام 

ومتوافقة كلياً مع مه������ام امل�رصì، اإ�سافًة اإىل 

�سا�سي والوXيف������ي الذي تقوم فيه  الدور االأ

حي������ث اأ�سفت على املبن������ى امل¶هر ا÷ما› 

واأ�سبح������ت �س������ورة معÈة ع������ن املنهجية يف 

الديك������ور والõينة التي بلغ������ت اأجمل حليها، 
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أنها طورت دورها الوXيفي يف العر�ش  كما ا

واإعطاFه  وا�ستقب������ال ا÷مه������ور  امل�رصح������ي 

فر�سة لالحت������كاك باملمثلن، وفو¥ ذلك كله 

�سلوب الهند�س������ي الراFع يف اندماجها مع  االأ

مبن������ى الكافيÄا. ومن خالل هذا املنه بدت 

 ìك������ قابلية للرو املن�س������ة وكاأنها الق�سم االأ

 .ìاحلركية املتفاعلة مع امل�رص

 frons)  É«∏©dG  á°üæŸG  á`̀¡`̀LGh  

(scaenae
واجه������ة املن�س������ة يف هذه النم������اذê من 

امل�سارì عبارة عن جبهة مõينة بن¶ام تعميد 

در�ش ووR´ ب�س������كٍل دقيق لي�سم للواجهة اأن 

يك������ون لها دور هام يف انعكا�ش ال�سوت نحو 

ا÷مهور، وRاد يف جمالية املن¶ور التõييني 

بواب ون�سÖ توRيعها  ن¶ام التعميد ون¶ام االأ

وتق�سيمه������ا ومقايي�سها حيث ج������اء املدخل 

عند  valva regia فالفا ريجي������ا الرFي�ش 

ورك�سرتا،  خ§ “ا�ش fiي§ داFرة �ساحة االأ

مع لفت الن¶ر اإىل اأن هذا التقليد ” تطبيقه 

الحق������اً يف تخطي������§ امل�������رصì الالتيني و” 

 Êالروما ìاعتماده يف قان������ون هند�سة امل�رص

عند فيرتوف.

وRاد يف جمالية الواجهة وتعدد وXاFفها 

ل������واê يف ا÷به������ات احلا�سنة التي  بن������اء االأ

ترافقت اأي†سا مع واجه������ة املن�سة بطبقاتها 

املتعددة، كما جاء ج������دار واجهة املن�سة ذو 

على ما  �سف������ل اإىل االأ �سماكة معت������Èة من االأ

�سفل  ع������دا الدكة التي بلغ������ت 3،75م من االأ

عل������ى مرتكõة على ال�سخر الطبيعي،  اإىل االأ

وج������اء ا÷������دار fi������دد بوا�سط������ة نهايات������ه 

ال�رصقية والغربي������ة التي حتت†سن يف طياتها 

دراê، وم������ن Kم اأروقة  ل������واê واأقفا�������ش االأ االأ

بو�ست�سكينيو  الكوالي�������ش بطوابقها الثالK������ة 

. postcaenium
 Öاريfiينت واجه������ة املن�سة باأبواب وRو

ومنحني������ات وتق�سيم������ات طابقي������ة وناف������ذة 

ألواê جانبية  مركõي������ة تعلو املدخل الرFي�ش وا

ودك������ة متقدمة ترتفع فوقه������ا �سل�سلة اأعمدة 

 Öي منها مركõتلفن ؛ املركfl م������ن ن¶امن

أربعة اأعمدة يف  يف م�������رصì ب�رصi مكون من ا

و�س������§ الواجهة ويبل ارتفاعه ن�سف ارتفا´ 

ن¶ام التعميد الذي ينتهي يف م�ستوi النافذة 

املركõية حيث توê يف جبه������ة مثلثية ال�سكل 

بنية النبطية بينما  طبق������ت يف العديد من االأ

مر يف م�رصì �سÈاته. فقد هذا االأ

وحتي§ يف ه������ذه املقدمة �سل�سلة اأعمدة 

حتي§ ب������ه من الطرفن وكل ق�سم له ن¶امه 

اخلا�������ش يف التوRي������ع واملقايي�������ش. ونحتت 
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عمدة يف كل م������ن م�رصì ب�رصi و�سÈاته  االأ

 ìمن ال�سخر الكل�سي القا�سي بينما يف م�رص

جبلة فنحتت م������ن الغرانيت الõهري بقطر 

�سفلي بل 60�سم وعلوي 52�سم ويف الو�س§ 

 ìأم������ا التيجان يف امل�سار 80�سم وارتفا´ 6م.ا

الثالKة فقد طبق فيها الن¶ام الكورنثي. 

و” الرب������§ ب������ن Rواي������ا بن������اء واجه������ة 

ط������راف املتقدمة بطريقة متقنة  املن�سة واالأ

يف التداخ������ل بن املدامي������ك ب�سورة fiكمة 

 iخر م�سكاًل Rاوية تتقدمها Rاوية الرب§ االأ

من كل طرف مع انحراف قاFم. ي†ساف اإىل 

ذلك تõين الواجهة بن¶������ام املحاريÖ الذي 

وR´ عل������ى �سكل طبقات تتنا�سÖ مع التق�سيم 

لواê وب�سكٍل  الطابقي واملداخل والنوافذ واالأ

اأفقي و�ساقو› بحيث بل عددها يف الطبقة 

ال�سفل������ى fi 6اريÖ، ي†س������اف اإليها املداخل 

الثالK������ة، في�سب املجم������و´ ت�سعة. Kم يتكرر 

الع������دد يف الطبقات الثالKة لي�سب املجمو´ 

الكلي 27.

اأما واجهة املن�سة يف م�رصì �سÈاته فقد 

غاب عنها ن¶ام املحاريÖ و” التعوي†ش عن 

أبواب املن�سة بõخارف  ذلك بتõين اإطارات ا

ر�سرتاف  نحتية ت�سب������ه الن¶ام املتب������ع يف االأ

وكذلك باإطار تõييني ممتد على طول املن�سة 

 ìيحم������ل ن�سو�ساً كتابية ت�سري اإىل بناء امل�رص

وتاريخ البناء واملتÈعن يف البناء اإلخ. 

اأما بخ�سو�ش ن¶������ام التعميد فقد نفذ 

املنه������ الكورنثي بكام������ل عنا�رصه من ركيõة 

العم������ود Kم القاعدة يليه������ا ج�سم العمود Kم 

نتابليموه  الت������اê الذي يعلوه ن¶ام الõين������ة االأ

ر�سرتاف يعلوه الفريK õم  بعنا�رصه الثالKة: االأ

الكورني�ش، ويبل������ االرتفا´ الكلي للعمود يف 

م�������رصì ب�رصi 7،4م ، وبذل������ك يكون ارتفا´ 

ن¶ام التعمي������د 22،2م ي†س������اف اإليها 1،8م 

ارتفا´ الدكة، ويبل املجمو´ الكلي 24م.

أم������ا يف م�������رصì �سÈاته فيبل������ ارتفا´  ا

الواجهة ال�سفلية 1،38م وارتفا´ الدكة 1،9م 

وارتفا´ العمود م������ع الركيõة 5،54م وارتفا´ 

ر�سرتاف  القاعدة مع التاê 1،20م وارتفا´ االأ

1،35وبذل������ك يكون االرتف������ا´ الكلي ÷بهة 

املن�سة 22،75م، وع������دد اأعمدة التõين 36 

عمود. 

 π``̀«``̀ã``̀ª``̀à``̀dG á```̀°```̀ü```̀æ```̀e á``````̀¡``````̀LGh

 ¢ùfhôa  Ωƒ«à«ÑdƒH)á«∏Ø°ùdG  á«eÉe C’G

 Ωƒ«æ«µ°ShôH  hCG  pulpiti frons
(proscaenium

ه������ذه الواجهة هي ا÷������õء الراب§ بن 

أ�سفل  ورك�س������رتا واملن�سة، وتقع يف ا �ساحة االأ
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مامية نحو �ساحة  خ�سبة امل�رصì ومقدمتها االأ

ورك�س������رتا، وهذه �سفة م�سرتكة بن جميع  االأ

م�سارì العامل، وال�سف������ة امل�سرتكة الثانية اأن 

هذه الواجهة جاءت مõينة مبحاريÖ داFرية 

و�سناديق مفتوح������ة بالتعاقÖ مع ا�ستثناءات 

قليلة، كما جاء هذا التنفيذ يف امل�رصì العربي 

ورك�سرتا يف  والروماÊ على ح�ساب �ساحة االأ

.Êاليونا ìامل�رص

وج������اء تنفيذ الواجهة عل������ى �سكل كوات 

متعاقب������ة على �س������كل fiراب مقو�������ش يليه 

�سندو¥ مفت������وì بعر�������ش 1م وعمق 50�سم 

وارتف������ا´ 1،5م. و�سفحت بطبقة من الرخام 

�سلوب هو نف�سه  أو امللون، وهذا االأ بي†������ش ا االأ

 ìات������ه، بينما يف امل�رصÈس� ìاملتب������ع يف م�رص

 Öالهلين�ست������ي فكانت ت�ستب������دل هذه املحاري

باأبواب تفت على احلجرات ال�سفلية يف قبو 

امللقنن. 

 ≈∏Y ÚLôØàŸG ™jRƒJh QhôŸG ácôM

öùŸG ΩÉ°ùbCG

جاءت حركة ال�سري مريحة جداً يف هذين 

أ�سوًة بامل�سارì امل�سابهة حيث ي�سل  امل�رصحن ا

امل�ساهد اإىل مكانه بهدوء منذ مو�سع قدمه 

يف اإح������دi املداخ������ل وحتى خروج������ه، كما 

ق�سام الداخلية  ي�ستطيع التجول يف جميع االأ

واخلارجية بهدوٍء تام، وذلك بف†سل املداخل 

روقة املوRعة على كامل اأق�سام  دراê واالأ واالأ

دراê ال�سعاعية و�س§  امل�������رصì، وكذل������ك االأ

الكافيÄا.

روقة ا÷انبية من  ويتم الدخ������ول اإىل االأ

خ������الل الردهات اليمن������ى والي�رصi املجاورة 

ملبن������ى املن�س������ة وامل�رصف������ة عل������ى ال�س������وار´ 

روقة احلõامية  اخلارجية. ومنها ينتقل اإىل االأ

 iالتي ت�سعد حتى م�ستو êدرا م������ن خالل االأ

ر�سية ال�سفلى ب3م.  ر�سية املرتفعة عن االأ االأ

ومن اأجل ذلك بنيت اأدراê مريحة بل ارتفا´ 

الدرجة 20�سم وعمق 30�سم.

روقة احلõامية يتم التوRيع  ومن خالل االأ

أو ال�سفلية عن طريق  اإىل الطبق������ة الو�سطى ا

 vomitoire فوميتوار  الو�سطى  املداخل 

أو يتم ال�سعود اإىل الطبقة العليا عن طريق  ا

أي†س������اً، وهناك توجد مداخل  اأدراê داخلية ا

توؤدي اإىل املم������ر الفا�سل بن الطبقة الثانية 

والثالث������ة ومنها يت������م الو�س������ول اإىل الطبقة 

أو الثالثة ومن Kم الروا¥ العلوي. الثانية ا

ال�سفل������ى  الطبق������ة  اإىل  الو�س������ول  أم������ا  ا

فيتم ال�سع������ود اإليها اإما ع������ن طريق �ساحة 

أو النõول اإليها عن طريق املداخل  ورك�سرتا، ا االأ

الو�سطى. وبهذا ال�سكل تكون املحطات التي 
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يتمح������ور ال�سري م������ن خاللها ه������ي: مداخل 

امل�������رصì اخلارجي������ة- الرده������ات ا÷انبية- 

روقة احلõامية  بارادوا االأ روقة ا÷انبية  االأ

 ìالعليا- مداخل امل�رص êدرا - االأ اأمبوالكر

 êدرا االأ الفا�سل������ة-  املما�سي   - فوميت������وار

ال�سعاعية- مقاعد ا÷لو�ش. وتتكرر العملية 

 .êبطريقة عك�سية عند اخلرو

 QÉ°ùª∏d á«LQÉ G äÉ¡LGƒdG

 ìبني������ت الواجه������ات اخلارجي������ة للم�سار

بطريق������ة فاFق������ة ا÷مال والدق������ة بو�ساطة 

تعاقÖ اأقوا�ش طابقي������ة مقنطرة على Kال 

 ìري حول كل م�رصFطبقات تلتف ب�س������كل دا

وتطل على اخلارê مما يعطي للم�رصì جمالية 

وتهوي������ة وخلخلة، وي¶هره مب¶هر فني وكاأنه 

لوح������ة فنية ر�سمت بيد فن������ان ماهر. وهذا 

التنفي������ذ اقت�رص على امل�س������ارì العمالقة يف 

أ�سها امل�رصì الداFري يف روما  العامل وعل������ى را

 ìمار�سيليو�ش وم�رص ìالكولو�سيوم وم�������رص

.iب�رص

قوا�������ش يف اأر�سيتها يف  وق������د ارتكõت االأ

م�������رصì جبلة على طبقة تاأ�سي�ش من مدماك 

بارR بارتفا´ 50�سم Kم تعلوه خم�سة مداميك 

ارتفا´ كل واحد 50�سم وهذا امل�ستوi يتوافق 

ن م������ع م�ستوi اأر�سي������ة ال�سوار´ املحيطة  االآ

الت������ي ترتفع ع������ن اأر�سي������ة التاأ�سي�ش مبعدل 

3،5م. وه������ذا من�سوب ب�سي������§ باملقارنة مع 

ر�سي������ات التاأ�سي�ش يف  امل�ستويات العميقة الأ

امل������دن ال�ساحلية، فنج������د املن�سوب ي�سل اإىل 

9م يف اأنطاكي������ا، ويتج������اوR ذل������ك اأي†ساً يف 

�سكندرية. االإ

وجاءت املداميك الثالKة ال�سفلية متدرجة 

يف بروRها ب�سكٍل �ساقو› بحدود10�سم مما 

يعطي هذه املدامي������ك �سفة االرتكاR القوية 

. يلي ذلك �سبعة  وتاليف وقو´ ان������õالٍ¥ طار

مداميك حتت†سن املداخل مبعدل 5 مداميك 

بارتف������ا´ 55�س������م قب������ل انحن������اء التقو�ش Kم 

مداميك احت†سان التقو�������ش. ويبل االرتفا´ 

الكامل للقو�ش 4،5م وعر�ش 2،5م.

 öUÉæYh AÉæÑdG  ‘ á∏ª©à°ùŸG  OGƒŸG

áæjõdG

ا�ستعمل يف البناء احلجر الكل�سي املحلي 

والقا�سي واملقاوم للرطوبة البحرية وعوامل 

خرi من  خ������رi، اأما العنا�رص االأ الطبيعة االأ

حمر والرم������ادي الذي  حج������ر الغراني������ت االأ

أنوا´  عمدة والتيجان وكذلك ا ا�ستعمل يف االأ

الرخام املتعددة يف املادة واللون وخا�سًة اللون 

Rر¥ البحري والتي ا�ستخدمت يف  Rر¥ واالأ االأ

 iخر الك�ساء والتلبي�ش وكذل������ك العنا�رص االأ

فقد ” جلبها من مناطق خارجية.
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�س������ارة اإىل التماKيل التي  وال بد م������ن االإ

أي†ساً �سواًء كانت  نحت������ت من عنا�رص flتلفة ا

أم كل�سية اأم معدنية فجميعها كانت  رخامية ا

له������ة املحلية واحل�سن������اوات وكذلك  “ثل االآ

باط������رة والوالة املحلين وعلى راأ�ش جميع  االأ

له الفينيقي حامي املدينة ملكارت  هوؤالء االإ

 ،iÈلبدا الك ìالذي عر�������ش “ثاله يف م�رص

�سافة اإىل التõين امل�ستخدم يف املوا�سيع  باالإ

Rهار  النحتي������ة املختلف������ة مثل النبات������ات واالأ

�سماك  أن������وا´ االأ أ�سها ا واحليوان������ات وعلى را

التي تõي������ن الدرابõينات كما هو حال املنه 

الذي طبق يف م�رصì �سÈاته.

ÚLôØàª∏d öùŸG á©°S

م������ن ال�سهول������ة مبكان معرف������ة ا�ستيعاب 

امل�������رصì للمتفرجن ومعرف������ة عددهم بدقة 

وذل������ك م������ن خالل ع������دد مقاع������د ا÷لو�ش 

واإجراء مقايي�ش الطول الكامل لها Kم تق�سيم 

ذلك على احليõ املكاÊ املطلوب ÷لو�ش كل 

�سخ�ش، وتنطلق عملية احل�ساب من الدرجة 

وىل ال�سفلي������ة حيث يت������م ا�ستخراfi êي§  االأ

ورك�سرتا الت������ي حتي§ بها الدرجة  �ساحة االأ

وىل وي†������رصب احلا�سل ب K 3،14م يق�سم  االأ

النا على اKنن، Kم ي†ساف مرت واحد لكل 

 ìوىل وهي ن�سبة االنفتا درجة تلي الدرجة االأ

العلوي.

وبع������د ح�س������اب الط������ول الكام������ل لعدد 

املدرجات والبالغة 35 درجة يف م�رصì جبلة 

و26 درجة يف م�������رصì �سÈاته نح�سل على 

الطول الكامل، وهنا يق�سم احلا�سل اإما على 

40�سم كحد اأدنى لكل متفرê اأو 45�سم كحد 

اأو�س§ اأو 50�س������م كحد اأعلى، وهذه امل�سافة 

توؤخذ حالياً بع������ن االعتبار يف دور ال�سينما 

 ìومن هنا ‚د اأن ا�ستيعاب امل�رص .ìوامل�سار

يف جبلة يقارب ع�رصة اآالف متفرê بينما يف 

 .êمانية اأالف متفرK اته فيقاربÈس� ìم�رص

وبالطبع يوؤخذ باحل�سب������ان ا�ستيعاب الروا¥ 

مكنة الفرعية  ورك�سرتا واالأ العلوي و�ساحة االأ

مر على �سيء فاإ‰ا  وهك������ذا. واإن دل هذا االأ

يدل عل������ى اأن ه������ذه املدن كان������ت من مدن 

املرتوب������ول اأو من اأمهات امل������دن باملقارنة مع 

خرi املعا�رصة لها.  املدن االأ

§£îŸG äÉ«°Uƒ°üNh OÉ©HCG

حوi كل م�رصì م������ن امل�رصحن يف بناFه 

 ìكامل العنا�������رص املعمارية املوجودة يف م�رص

ب�������رصi واأي م�رصì بني كلي������اً منذ التاأ�سي�ش 

ولي�������ش م�ستن������داً على منح������در طبيعي. اأما 

أبع������اد كل واح������د فه������ي ذات احلجم ا÷يد  ا

أو املنطقة  بالن�سبة للمدينة التي بن������ي فيها ا

ا÷غرافي������ة التي ينتمي اإليها، وكذلك اإذا ما 
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أ�سها  قي�ست بامل�سارì الكiÈ يف العامل وعلى را

النبي مند  م�رصì اأفاميا وم�������رصì �سريو�ش 

 ìسمال غرب �سورية ؛ فهي تتقارب مع م�رص�

ب�رصi يف امتداد القطر البال حوا› 100م 

وامتداد fiوري يقارب 50م.

ò«ØæàdG äÉª°S

اإن املنه������ ال������ذي اتب������ع يف بن������اء هذين 

امل�رصحن مرتكõ على ركاõF وعقود واأقوا�ش 

مقنط������رة واأروقة داخلي������ة كل ذلك �سم يف 

وج������ود حج������رات وغرف لالرت������كاR م�سقفة 

 Öمبناه������ متع������ددة منه������ا امل�سط������ واملقب

واملقنط������ر واملقو�ش بقناط������ر منحنية. وجاء 

ذلك �سمن تعاقÖ اأقوا�ش متجاورة و�سخمة 

ومتدرج������ة يف االرتفا´ بطريقة عك�سية عما 

 Öحتمله فوقه������ا من مدرج������ات وذلك ح�س

‰وذê االنحدار املطلوب.

اإذاً االرتفاعات واالنخفا�سات يف التقو�ش 

والتدرê ال�سفلى نابعة ومرتبطة يف تدرجها 

بدقة م������ع املنح������درات التي حتم������ل فوقها 

اأدراê ومقاع������د املتفرجن يف امل�رصì. وهذا 

هو ‰وذê التكتي������ك والتخطي§ ال�سوري يف 

ن¶ام التقبÖ املنفذ من الكتل احلجرية التي 

ت�سع������د فو¥ املرتكõ وال������ذي نفذ يف جنوب 

 Öغياب اخل�س Öسورية منذ وقت مبكر ب�سب�

مكانات الهند�سية  والذي قاد اإىل تطور كل االإ

ال�ستعمال احلجر Kم انتقل اإىل �سمال �سورية 

وغربها مبا فيها املنطقة ال�ساحلية Kم انتقل 

اإىل �سم������ال اأفريقيا ومن K������م اإىل الغرب يف 

العهد الهلين�ستي.

وين������درê املخط§ املعم������اري للم�رصحن 

�سمن flططات امل�سارì ذات التطور العا› 

 iب�رص ìم�رص êال�س������وري على ‰وذ ìللم�رص

أ�سا�سات متينة  والتي تبنى من القاعدة على ا

روقة والعقود والقباب  ومفرغة بو�ساط������ة االأ

واحلج������رات والدهاليõ واملم������رات ا÷انبية 

وغريها. وه������ذا عك�ش امل�سارì امل�ستندة مثل 

م�سارì الالذقية واأفاميا و�سريو�ش املجاورة.

وقد جاء التنفيذ مل�سلحة املتفرجن حيث 

�سهل لهم حركة التنقل وا÷لو�ش واالن�رصاف 

بارتي������اì وبنف�ش الدرجة للممثلن والعاRفن 

 ،ìم������ن على خدمة امل�رصFوالراق�سن والقا

وهذا بالطبع يجع������ل هذه امل�سارì ترقى اإىل 

ناقة والرفاهية. مرتبة عالية من الرقي واالأ

وقد تنا�سÖ موقع امل�رصì يف جبلة و�س§ 

املدين������ة ليتنا�س������Ö مع املخط������§ التن¶يمي 

وب�س������كل فعال ويعطي حيوي������ة ملركõ املدينة 

 Öي�سة على الرغم من ال�سخFو�سوارعها الر

أKن������اء املهرجان������ات  ال������ذي يحدK������ه البن������اء ا
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والعرو�ش. وقد توافق يف ه������ذه امل�ساألة مع 

م�س������ارì درعا وتدمر واأم قي�ش وغريها. كما 

ج������اء التنفيذ متجاوباً مع حرية االختيار يف 

جمي������ع املتطلب������ات مبا فيها حري������ة التحكم 

بال�سع������ة والتي تنا�سبت مع عدد �سكان املدن 

واملناطق.

¢ù«jÉ≤ŸG á«ªgCG

بل������ طول القطر الكلي للم�رصì يف جبلة 

90م، ويف م�������رصì �سÈات������ه 92،60م. وطول 

 7،5  7،5  25 خ�سبة م�رصì جبل������ة 40م 

أ�سفلها  م وعر�������ش 5م. و1،5م ارتفاعاً ويف ا

أماك������ن امللقن������ن. ويف م�������رصì �سÈاته بل  ا

طول خ�سبة امل�������رصì 42،70م. وقطر �ساحة 

 ìجبلة 33م، ويف م�رص ìورك�س������رتا يف م�رص االأ

�سÈاته 22،40م، و�سماكة ا÷دارن اخلارجي 

يف كال امل�رصحن 3م.

تقع مدينة جبلة على ال�ساحل ال�سوري جنوب مدينة الالذقية مب�سافة 30 كم. كما ل تبعد كثرياً عن مدينة اأوغاريت   -1

ول ق.م من اأهم املدن  لف الأ لف العا�سر ق.م. وكانت يف الأ )راأ���ص �سمرا( وهي بذلك تعود بقدمها اإىل ما قبل الأ

بي�ص املتو�سط. الفينيقية على ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأ

بي�ص املتو�سط تقريباً، وتبعد  تقع مدينة �سرباته على ال�ساحل الليبي الغربي ويف منت�سف ال�ساطئ اجلنوبي للبحر الأ  -2

ع��ن مدين��ة طرابل�ص 80 كم غرباً، وهي واحدة من املدن الفينيقية الثالث لب��دا الكربى- طرابل�ص )اأويا(- �سرباته 

والتي اأ�س�سها الفينيقيون العرب، و كانت هذه املدن تتبع مبا�سرًة اإىل العا�سمة الفينيقية قرطاج. 

قمن��ا بدرا�س��ة خ�سو�سيات كل م�سرح من هذه امل�سارح والفوارق الهند�سي��ة والوظيفية بينها يف بحث �سابق. انظر:   -3

ثرية العربية ال�سورية- 1977- �ص- 129- 137.  خليل املقداد- امل�سارح يف جنوب �سورية- احلوليات الأ

الهوام�ش

ثرية ال�سورية- 1964 �ص 5- 22. �سليم عادل عبد احلق: م�سرح ب�سرى والقلعة- احلوليات الأ  -
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��ن الن�سبي������ة والكمومية طريق������ة فيõياء القرن ���ن الن�سبي������ة والكمومية طريق������ة فيõياء القرن ���ن الن�سبي������ة والكمومية طريق������ة فيõياء القرن  �ح������ددت كل من الن¶ريت����ح������ددت كل من الن¶ريت���

الع�رصين يف معاينة الطبيعة، حيث ابتعدتا ابتعاداً جذرياً عن ن¶ريات القرن 

أربكت������ا مفاهيمنا عن الõمان واملكان. بل  التا�س������ع ع�رص املنهجية واحلد�سية وا

 ìعلنا نطرŒ ،اإن الن¶ري������ة الكمومية التي هي اأك جذرية حتى من الن�سبية

وعي م�ستق������ل للعامل الطبيعي. سوعي م�ستق������ل للعامل الطبيعي. سوعي م�ستق������ل للعامل الطبيعي.  سي وجود مو�سي وجود مو� أ�سا�سية ح������ول اإمكانية اأ أ�سÄل������ة ا ا
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ي�ستعر�ص هذا البحث اأحدث النظريات يف علم الفيزياء يف حماولة لفهم الكون.          )التحرير(  -1
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يحاول اأن يقوم به علماء اليوم، اأمراً �رصورياً

��ري Xواهر عامة اليبدو ���ري Xواهر عامة اليبدو ���ري Xواهر عامة اليبدو اأي راب§ بينها  �لتف�س����لتف�س���

يع املتباينة سيع املتباينة سيع املتباينة  سطال¥. ومن خالل املوا�سطال¥. ومن خالل املوا� على االإ

التي نعا÷ها يف �سي������ا¥ البحث احلا›، اأي 

أ باملجرد البعيد  من خالل رحلة كوني������ة تبدا

��ن لنا ���ن لنا ���ن لنا اأن  �وتنته������ي باملح�سو�ش القريÖ، يتب����وتنته������ي باملح�سو�ش القريÖ، يتب���

لت يف القرن سلت يف القرن سلت يف القرن  سالفتوحات العلمية الت������ي ح�سالفتوحات العلمية الت������ي ح�

م قد بلغت حد اخليال. رصم قد بلغت حد اخليال. رصم قد بلغت حد اخليال.  رصين املن�رصين املن� ين املن�رصين املن�رص رصالع�رصالع�

á°ü≤dG ájGóH

يعة ح������ول الكون مع رصيعة ح������ول الكون مع رصيعة ح������ول الكون مع  رص جولتن������ا ال�رص جولتن������ا ال� تبداأ

وتار الفاFقة -من اأحد ن¶ريات  ن¶رية االأ

ات. و�سيكون لدينا سات. و�سيكون لدينا سات. و�سيكون لدينا  سالفيõياء- وتنتهي بالفرا�سالفيõياء- وتنتهي بالفرا�

عل������ى الطريق Rوê من املحط������ات الو�سيطة 

حية ا÷حيم، رصحية ا÷حيم، رصحية ا÷حيم،  رصالهامة. ومثل دور دانتي يف م�رصالهامة. ومثل دور دانتي يف م�

ن الالمعن الالمعن ن املمثلن املمثلن شيوجد عند كل �سوية بع†شيوجد عند كل �سوية بع†ش

اإن�سانياً يفوا بع������داسيفوا بع������داسيفوا بع������داً سن ي†سن ي† أ االذي������ن باالذي������ن باإمكانهم ا

حية املهيبة. رصحية املهيبة. رصحية املهيبة.  رصىل هذه امل�رصىل هذه امل� بطريقة flتلف������ة اإ

أو ما  ات سات سات ا سì م������ا الفرا�سì م������ا الفرا� ì م������ا الفرا�رصì م������ا الفرا�رص رصنف�سنا ب�رصنف�سنا ب� لن نتعÖ اأ

ات لن سات لن سات لن  سì ماهية الفرا�سì ماهية الفرا� ì ماهية الفرا�رصì ماهية الفرا�رص رصوتار الفاFقة. ف�رصوتار الفاFقة. ف� االأ

ن كل واح������د منا قد راآها  ال، ال، الأ يك������ون �رصورياً

وتار  ì ماهي������ة ارصì ماهي������ة ارصì ماهي������ة االأ رصما �رصما � ومل�سها ذات ي������وم. اأ

نه مل  ال، ال، الأ الفاFقة ف�سيكون ذلك اأمراً م�ستحياًل

 Öايرها ايرها اأحد منا ولن يراها يف امل�ستقبل القري

أبداً،  لغاR ا رباك واالإ الو البعيد. ال داع������ي لالو البعيد. ال داع������ي لالإ اأ

فالتجريد واخليال هما من اإبداعات العقل 

وت������ار الفاFقة هما  الب�������رصي. الفرا�سات واالأ

مث������االن تو�سيحيان ع������ن م¶هرين flتلفن 

للكون ومفهومان flتلفان عن ا÷مال. تاأتي 

وت������ار الفاFقة يف البداية وتاأتي الفرا�سات  االأ

يف النهاية كمثالن يقعان على طريف نقي†ش. 

ق�سى القابل  الفرا�سات هي يف الط������رف االأ

وتار الفاFقة فهي يف الطرف  دراك، اأما االأ لالإ

خر م������ن التجريد. ي�سري املثاالن  ق�سى االآ االأ

اإىل احلدود النهاFي������ة للمنطقة التي يفر�ش 

العلم �سلطانه عليها. كل منهما جميل، ولكن 

بطريقت������ه اخلا�سة. كل منهم������ا، من وجهة 

الن¶ر العلمية، غري مفهوم ب�سكل جيد. بلغة 

قل تكون غام†سة  العلوم، الفرا�سة عل������ى االأ

غمو�ش الوتر نف�س������ه. وعندما يتوقف �سيء 

ما عن اأن يك������ون غام†ساً يتوقف عن جذب 

�سياء التي يفكر بها  اهتمام العلم������اء. كل االأ

العلماء ويحلمون بها تقريباً تكون غام†سة.

كل fiط������ة يف هذه الرحل������ة هي م�سهد 

 õماأخ������وذ م������ن حياة ع������امل مرم������و¥ يف مرك

أ  اأبحا متط������ور اأو جامعة مرموق������ة. لنبدا

وتار  ل������والدة ن¶رية االأ بامل�سهد امل�سادفاتي 

الفاFقة يف جامع������ة برين�ستون حتديداً، كما 

يرويها الفيõياFي الالم������ع فرÁان داي�سون. 
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»يف ربي������ع عام 1985، �س������در اإعالن اأن اإيد 

أب������رR الفيõياFي������ن ال�سباب يف  ، اأحد ا وي������

برين�ست������ون، �سيقوم باإلق������اء fiا�رصة. �رصت 

اإ�ساع������ة يف ا÷امعة من بع†ش العاملن فيها 

باأن لدi وي ن¶رية جديدة عن الكون، لكن 

خر كان مياالً اإىل عدم الت�سديق.  بع†سهم االآ

�ساعة اأم ال،  و�س������واء اأكنت من املوؤمن������ن باالإ

بات وا�سحاً لدi ا÷ميع اأن هذه املحا�رصة 

�ستك������ون حدKاً غري ع������ادي، ورمب������ا حادKة 

تاريخية. وحن جاء وقت املحا�رصة املحدد، 

كان������ت القاعة حتت�س������د بالنا�ش، بع†سهم من 

خر  امل�ساهري املتقدمن يف ال�سن، وبع†سهم االآ

م������ن ال�سب������اب، لكّنهم جميعاً كان������وا تواقن 

ومرتقبن ل�سما´ ا÷ديد.

حتد وي������ ب�رصعة فاFق������ة ملدة �ساعة 

ون�سف دون توق������ف. كان عر�ساً متاألقاً مع 

براع������ة ريا�سية فاFقة اأم�سكت باملو�سو´ من 

أ�سار يف  أي†ساً، كم������ا ا جميع جوانب������ه. وكان ا

النهاية بهدوء الف������ت للن¶ر، ن¶رية جديدة 

، كنت اأتذكر  عن الكون. بينما كان هو يتحد

fiا�رصة الفيõياF������ي ال�ساب جوليان �سوينغر 

قب������ل خم�سة وKالK������ن عام������اً. كان �سوينغر 

مدير  أوبنهاÁر يُع������ّد اأملع ط������الب روب������رت ا

مريكية  م�رصو´ �سناعة القنبل������ة النووية االأ

يف ع������ام 1940، وكن������ا نطلق علي������ه الطفل 

أوبنهاÁر يف  العبق������ري للفيõياء. اأتذكر قول ا

�سخا�ش  تلك املنا�سبة: عندما يعطي اأحد االأ

العادين حديثاً، فهو يبن كيف على امل�ستمع 

اأن يفع������ل ذلك. اأما عندم������ا يعطي جوليان 

أنه وحده فق§  حديث������اً، فهو يخÈ ا÷مي������ع ا

من Áكنه القيام بذلك.عندما جاء اإيد وي 

اإىل نهاي������ة ال�ساعة والن�س������ف، مل يكن هناك 

أوبنهاÁر اآخر بن احلا�رصين ليقوم بتعليقاته  ا

الالذعة. وحن دع������ا رFي�ش اللقاء احل†سور 

�سÄلة، بقي ا÷مي������ع �سامتن،  اإىل ط������رì االأ

طال¥. مل يكن  أ�سÄل������ة على االإ أية ا اإذ مل توج������ه ا

اأحد Áلك �سجاعة كافية للوقوف واحلديث 

ك������ي ال ت¶هر اأغوار جهالته بهذا املقدار من 

الو�س������وì. فق§ عندما اندف������ع ا÷ميع اإىل 

خارê القاع������ة وهم متجهم������و الوجوه، كان 

باإمكان������ك اأن ت�سم������ع اأ�سواتاً تط������رì بهدوء 

�سÄلة التي مل يجروؤ اأحد اأن يطرحها داخل  االأ

فكار هي بدعة من الõي  القاعة. هل هذه االأ

احلديث? ه������ل هي املادة اخل������ام احلقيقية 

لن¶ري������ة �ساملة تف�رص ما عج������õت ن¶ريات 

وتار الفاFقة باأية  اأخرi عن تف�سريه? م������ا االأ
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حال? هل لهذه عالقة ما مع اأي 

أو واقعي? العديد  ا �سيء حقيقي 

�سÄلة لكن دون اأجوبة«. من االأ

داي�سون  فرÁ������ان  و�سف  اإن 

له������ذا امل�سهد يعط������ي �سورة عن 

عند  الك������ون  ا�ستك�ساف  معن������ى 

�سوية اأعلى من التجريد. كان اإيد 

، �ساحÖ الن¶رية ا÷ديدة  وي

املط������ّورة، كمن يق������وم مبخاطرة 

كبرية. لقد �سار بعيداً يف التجريد 

لدرجة اأن القلي������ل من اأ�سدقاFه 

. مل  كان������وا يعرفون عم������ا يتحد

يك������ن هو وحيداً، ب������ل كان هناك 

ح�سد من العلم������اء يف برين�ستون 

وتار  و مÄات عدة يف م������كان اآخر مع عامل االأ

وت������ار الفاFقة  أّن ن¶رية االأ الفاFق������ة. ذل������ك ا

قد اخرتعها اKنان م������ن الفيõياFين ال�سباب 

واحد يف كاليفورني������ا واآخر يف لندن. تتمثل 

 Öقة يف قالFأوتار فا قاعدة اإيد وي يف بناء ا

ريا�سي يعك�������ش اإىل م������دi انطباعي البنية 

امل�سجلة للجõيÄات واحلقول يف الكون. بعد 

اأن �سمع������وا fiا�رصته، عاد كثري من الõمالء 

اإىل مقاعد الدرا�سة لينجõوا وXاFفهم التي 

أوا  كان يج������Ö اأن يقوموا بها من قبل، وليقرا

اأبحاKه ويتعلموا لغت������ه. �ست�سب fiا�رصاته 

يف امل������رات التالية مفهوم������ة اأك مما �سبق، 

أك������ �سجاعة يف  خرون ا ورمب������ا �سيك������ون االآ

�سÄلة. فعندما طرì جوليان �سوينغر  طرì االأ

يف fiا�رصته، عام 1949، فكرة ا÷�سيمات 

ولية بدت يف ذلك الوقت مبهمة وال Áكن  االأ

أنه كان  �س������È اأغوارها، لكن تب������ن فيما بعد ا

أك������ طموحاً من  عل������ى حق. ن¶ري������ة وي ا

ن¶رية �سوينغ������ر، لكن هناك flاطرة حربية 

يف اأن ال تكون �سحيحة.

ن لكي نحاول  جاء الوق������ت املنا�س������Ö االآ

وتار الفاFقة حقاً. تف�سري ما االأ
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وهنا �سنواجه حاالً ال�سعوبة نف�سها التي 

واجهت العامل الهند�سي ال�سهري اإقليد�ش قبل 

أك م������ن 2200 ع������ام. كان اإقليد�ش يحاول  ا

اأن ينق������ل اإىل قراF������ه مفهومه ع������ن النقطة 

الهند�سي������ة. وله������ذا الغر�ش اأعط������ى تعريفاً 

بعاد وغري  �سهرياً للنقط������ة باأنها عدÁ������ة االأ

قابلة للتجFõة. اإاّل اأن هذا التعريف لن يكون 

م�ساعداً جداً ل�سخ�ش ما يجهل علم الهند�سة 

ويرغÖ معرفة ما هي النقطة. ي�سب مفهوم 

اإقليد�������ش عن النقطة وا�سح������اً فق§ حينما 

أ املرء م������ا وراء التعري������ف ويرi كيف  يق������را

تن�سÖ النق������اط اإىل اخلطوط كما تن�سÖ اإىل 

امل�ستوي������ات والدواFر والكرات. لي�ش للنقطة 

وج������ود بحد ذاته. توجد النقطة فق§ كجõء 

قليدية.  من �سبكة عالقات تكّون الهند�سة االإ

ه������ذا هو ما يعني������ه املرء عندم������ا يقول باأن 

النقطة ه������ي فكرة ريا�سية جم������ردة. لذلك 

ي�سب ال�سوؤال ما النقطة ال جواب مقنع له. 

كم������ا ال يجيÖ تعريف اإقليد�ش بالتاأكيد على 

ذلك. فالطريقة ال�سحيح������ة لطرì ال�سوؤال 

ه������و: كيف يتناغم مفه������وم النقطة يف البنية 

جابة  قليدية? Áكن االإ املنطقي������ة للهند�سة االإ

عل������ى هذا ال�س������وؤال فق§ ح������ن يفهم املرء 

بديهيات ون¶ريات اإقليد�ش، ولي�ش باالعتماد 

على التعريف لوحده.

اإذا كان علين������ا اأن نتب������ع مث������ال اإقليد�ش 

وتار الفاFقة،  ونحاول اأن نعطي تعريف������اً لالأ

ف�سنواجه �سيÄاً ما م�سابه������اً ملا �سبق: »الوتر 

الفاF������ق هو منحن������ي متذب������ذب يتحرك يف 

أبعاد  Rم������كان الذي ل������ه ا الõم������ان- املكان 

ع�������رصة بتناXر ممي������õ وفري������د«. وكتعريف 

اإقليد�������ش للنقطة، ال يخÈن������ا هذا التعريف 

اإال القلي������ل. اإنه يعطي �سورة خادعة ملنحني 

مذبذب يتقل������Ö يف غرفة م¶لم������ة بكاملها 

بو�ساط������ة ذاته. يف احلقيق������ة لن يكون الوتر 

أبداً، كما هي  الفاF������ق كياناً م�ستقاًل بذات������ه ا

نقط������ة اإقليد�ش غري م�ستقل������ة بذاتها. يكون 

أبعاد ممتلÄة  للõم������كان يف الن¶رية ع�������رصة ا

ج�سام التي  وتار الفاFقة. االأ بكتل مثارة من االأ

أوتاراً فاFقة  تتعام������ل معها الن¶رية لي�س������ت ا

انفرادية بل Rمراً متناXرة من احلاالت التي 

وتار متوRعة،  Áك������ن اأن تكون فيها ه������ذه االأ

و تك������ون الõمر املتناXرة قابلة للر�سد. فاإذا 

كانت الن¶رية �سحيح������ة، فاإن Rمر التناXر 

وتار الفاFقة �ستكون  امل�ستقة من ريا�سيات االأ

متطابقة مع Rمر تناXر احلقول وا÷õيÄات 

التي Áكن م�ساهدته������ا يف املخابر. ال يõال 

 Rا‚ التطاب������ق بن االKن������ن بعيداً ع������ن االإ

والر�سو يف التف�سيل. فقد ن�ساأت اإKارة وي 
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من حقيقة اأن الن¶ري������ة اجتاRت اختبارات 

Œريبي������ة حا�سمة يف ح������ن ف�سلت ن¶ريات 

اأخ������رi يف مثل هذه االختب������ارات. اأن يكون 

لدينا ن¶رية ع������ن الكون لي�س������ت متناق†سة 

.Èد معت pج Rن اإ‚ا
ريا�سياً مع ذاتها هو االآ

وتار الفاFق������ة من مماKلة  انبث������ق ا�سم االأ

تاريخية. كان������ت ن¶رية الثقالة التي �ساغها 

ع¶م له.  ‚اR االأ آين�ستاين عام 1915 هي االإ ا

بعد �ستن �سنة الحقة، اكت�سفت ن�سخة جديدة 

آين�ستاين التي قّرب������ت الثقالة  م������ن ن¶ري������ة ا

م������ع بقية ف������رو´ الفيõياء. دعي������ت الن�سخة 

ا÷ديدة بالثقالة الفاFقة. ويف الوقت نف�سه 

 ìقة، اقرتFالذي اخرتعت فيه الثقال������ة الفا

العلماء اأ‰وذجاً اآخراً للتفاعالت ا÷õيÄية. 

اأطلق على النم������وذê ا÷õيÄي ا÷ديد ا�سم: 

نه Áثل جõيÄات  »ن¶ري������ة الوتر الفاF������ق«، الأ

مبنحنيات ذات بعد واحد اأو Áثلها بخيوط. 

خري، احليل������ة الريا�سية نف�سها التي  ويف االأ

حولت الثقال������ة اإىل Kقالة فاFقة، هي نف�سها 

أوت������ار فاFقة. على  وتار اإىل ا
الت������ي حّولت االأ

هذا النحو اكت�سبت الن¶رية ا�سمها. اال�سم، 

مثل الوتر الفاFق نف�س������ه، هو فكرة ريا�سية 

جمردة.

وتار الفاFقة مي������õة فريدة من  “ل������ك االأ

ال�سه������ل التعبري عنها بكلم������ات: اإنها �سغرية 

فراط. و�سغرها املفرط هذا  جداً اإىل حد االإ

�سباب الرFي�سية ملاذا ال Áكننا اأن  هو اأحد االأ

أب������داً مبراقبتها مبا�رصة. وحتى نعطي  ناأمل ا

وتار، دعنا  فك������رة كمية ع������ن �ساآلة ه������ذه االأ

أ�سياء لي�ست �سغ������رية اإىل هذا  نقارنها م������ع ا

أ�سياء ذات  أربعة ا احلد. تخيل، اإذا ا�ستطعت، ا

ول، ه������و الكون بكامله.  اأحج������ام flتلفة. االأ

ر�������ش. الثالث، هو نواة  الثاÊ، هو كوكÖ االأ

الذرة. الرابع، ه������و الوتر الفاFق. التدرê يف 

�سياء اإىل 
احلج������م من اأي واحد من ه������ذه االأ

ر�������ش اأ�سغر من  التا› ه������و تقريباً ذاته. االأ

الكون املرFي من مرتبة ع�رصة مرفوعة للقوة 

ر�ش  . ن������واة الذرة اأ�سغ������ر من االأ 10
20

 20

. الوتر الفاFق اأي†ساً هو  10
20

باملقدار ذاته 

10 مرة. هذا يعطيك 
20
اأ�سغر من النواة ب������� 

قيا�ساً تقريبياً للم������دi الذي يجÖ علينا اأن 

بع������اد الالمتناهية يف  ن�س������ري به يف ع������امل االأ

وتار الفاFقة.  ال�سغر قبل اأن ن�سل اإىل االأ

ال�سيء الرFي�سي ال������ذي نحاول الو�سول 

آل������ة  اإلي������ه به������ذا البح������ث ه������و اإدراك ال†سا

ي من  الالمتناهي������ة للوتر الفاF������ق بالن�سبة الأ

أو نلم�سها.  ج�س������ام التي Áكن اأن نراه������ا ا االأ

حتى بالن�سبة خلÈاء الفيõياء الن¶رية، فاإن 
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وتار الفاFقة م�ساألة ي�سعÖ اإدراكها “اماً.  االأ

اعتاد علماء الفيõياء الن¶رية العمل يف عامل 

ج�سام املادي������ة وفق �سويتن من  يخلو من االأ

وىل من الذرات  التجريد. تنقلن������ا ال�سوية االأ

احلقيقي������ة اإىل احلق������ول وا÷�سيم������ات غري 

املرFي������ة، يف حن تنقلنا ال�سوي������ة الثانية من 

احلق������ول وا÷�سيمات اإىل الõم������ر املتناXرة 

حيث ترتب§ ا÷õيÄات واحلقول مع بع†سها 

أم������ا ن¶رية الوتر الفاF������ق فتاأخذنا  بع†ساً. ا

فيم������ا وراء الõم������ر املتناX������رة اإىل �سويت������ن 

اإ�سافيتن من التجريد. تف�رص ال�سوية الثالثة 

الõمر املتناXرة بداللة �سويات يف Rمكان ذي 

وتار  أبعاد. ال�سوية الرابعة هي عامل االأ ع�رصة ا

الفاFقة حي������ث يتحدد ال�سل������وك التحريكي 

لل�سويات. لي�ش مده�ساًً اأن مع¶منا �سيواجه 

وقتاً �سعباً يف fiاولته اللحا¥ ب� اإيد وي يف 

الطريق اإىل ال�سوية الرابعة.

م������ا هي النتاF������ الفل�سفي������ة التي �سوف 

ن�ستخل�سها من النم������§ التجريدي لن¶رية 

، كما ا�ستنت  الوتر الفاFق? Áكن اأن ن�ستنت

ال�سري جيم�������ش جينõ قبل وق������ت طويل، اأن 

أ ي¶هر  املهند�������ش املعماري الكب������ري للكون بدا

ن كريا�س������ي خال�������ش، واإذا عملنا  نف�س������ه االآ

بج������ٍد كاٍف يف الريا�سيات، ف�سنكون قادرين 

أو  أف������كار هذا املهند�ش الع¶يم. ا على قراءة ا

م������ن املمك������ن اأن ن�ستخل�ش ب������اأن �سعينا نحو 

جõاء  املجردات يقودنا بعيداً جداً عن تلك االأ

أك ت�سويقاً من وجهة  من اخللق التي ه������ي ا

ن  ن�سانية. ال ي������õال مبكراً حتى االآ الن¶ر االإ

، بل يجÖ علينا االنت¶ار  Fا�ستخال�ش النتا

قل  حت������ى يكون اخلÈاء قد تاأك������دوا على االأ

فيم������ا اإذا كانت ن¶رية الوت������ر الفاFق لها ما 

تفعل������ه مع هذا الكون ال������ذي نعي�ش فيه. اإذا 

كانت الن¶رية خاطÄة، فمن ال�سعÖ الÈهان 

على خطاأه������ا يف عدة �سن������وات. واإذا كانت 

�سحيح������ة، فÈه������ان �سحتها يحت������اê لوقت 

اأطول. وبينما نحن ننت¶������ر، دعنا نقفõ اإىل 

املحطة التالية يف امل�رصحية. املحطة التالية 

هي الثقوب ال�سوداء.

AGOƒ°ùdG Üƒ≤ãdGh æ«chÉg ¿ÉØ«à°S

تعود بطول������ة م�سهد الثقوب ال�سوداء اإىل 

نكليõي �ستيفان هاوكين الذي  الفيõياFي االإ

عم������ل يف هذا املجال من������ذ �سبعينات القرن 

املا�س������ي. هاوكين واحد م������ن علماء قالFل 

اأ�سيل������ة وعميقة مثل  أف������كاراً  جداً Áلكون ا

، لكنه يختلف عنه من وجوه عدة.  اإيد وي������

فه������و رجل م�س������اب مبر�ش �سع������ف اخللية 

الع�سبية ال������ذي جعله مقع������داً يجل�ش على 
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كر�سي متحرك، يتكلم ب�سعوبة بحيث Áكن 

للمقرب������ن منه فق§ اأن يفهموا حديثه. وهو 

يف الوقت احلا› ال ي�ستطيع الكالم مطلقاً. 

وىل روؤية رجل بهذا  ت�سدمك منذ الوهلة االأ

الو�س������ع ال�سحي التعي�������ش ا÷دير بال�سفقة 

والرKاء. لكن ما اإن تتحد اإليه دقاFق عدة، 

حتى تدفع روحه املعنوية العالية عنك بعيداً 

م�ساع������ر ال�سفقة Œاه������ه. �رصعان ما تن�سى 

�ستيفان هاوكين������ املري†ش، وتواجه هاوكين 

ن�س������ان. لي�ش هو عامل مب������د´ فح�سÖ، بل  االإ

ن�ساÊ باإح�سا�ش  مراقÖ داهية للم�سه������د االإ

مرهف ودعابة Xريفة. بعد اأن تتعرف عليه 

جي������داً، فلن تفكر به كاإن�سان �سعيف املقدرة 

بل كõميل علمي الم������ع. اإن متابعته لن�ساطه 

العلم������ي الفع������ال عل������ى الرغم م������ن �سعفه 

الف النا�ش  ا÷�سدي الكبري، �سّكل بالن�سبة الآ

املعاق������ن الذين يعانون م������ن اأمرا�ش �سعبة 

منبع������اً Kابتاً م������ن الدعم املعن������وي والروحي 

وعلّمهم الكفاì �سد العواFق وال�سعوبات .

اكت�سÖ هاوكين������ �سهرته العاملية عندما 

اأطل������ق ن¶ريت������ه ا÷دي������دة ح������ول الثقوب 

وR من جامعة  ال�سوداء بالتعاون مع Rميله ب

كامÈدê. فك������رة الثقوب ال�سوداء واحدة من 

آين�ستاين يف  أه������م النتاF املث������رية لن¶ري������ة ا ا

آين�ستاين، فاإن  الثقالة. توافق������اً مع معادالت ا

‚ماً م�سمتاً يف اأواخر عمره، وهو ي�ستنõف 

وقوده النووي، ي�ستمر يف التقل�ش حتت تاأKري 

Kقالته اخلا�سة لي�سب������ اأ�سغر حجماً واأقل 

كثاف������ة. بعد اأن ي�ستنفذ وقوده النووي ب�سكل 

كام������ل، ي�سب النجم يف حال������ة من التقل�ش 

التثاقلي. ت�سق§ مع¶م اأجõاء النجم تقريباً 

اإىل الداخ������ل باŒاه مركõ النجم. وعليك اأن 

ن اأن ال�سق������وط احلر ال Áكن اأن  تتخي������ل االآ

ن امل������ادة املت�ساقطة �سوف  ي�ستمر طوياًل، الأ

ت�س������ل يف وقت ق�سري اإىل مركõ النجم. لكن 

آين�ستاين نتيجة خ�سو�سية هي اأن  ملعادالت ا

بد يف حالة من  النجم يبق������ى موجوداً اإىل االأ

ال�سقوط احلر امل�ستمر دون اأن ت�سل اأجõاوؤه 

اإىل الق������ا´ مطلقاً. هذه احلالة لنجم ي�سق§ 

 Öم هي ما نطلق عليها بالثقFح������راً ب�سكل دا

�سود. االأ

كيف Áك������ن لنجم اأن ي�ستمر يف �سقوطه 

أب������داً? الذي  احل������ر دون اأن ي�س������دم الق������ا´ ا

يح�س������ل اأن املكان يف منطق������ة الثقÖ يكون 

منحني������اً اإىل احلد الذي ي�سب������ فيه املكان 

 Öمان متداخلن. مبجرد اأن تدخل الثقõوال

�سود، ي�سب������ الõمان لديك مكاناً واملكان  االأ

، اإذا كن������ت تراقÖ النجم  أك Rماناً. بدق������ة ا
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املتقل�ش من اخل������ارê، �سرتi حركته تتباطاأ 

 Öمان داخل الثقõاه الŒن ا اإىل اأن تق������ف الأ

يتعامد مع اŒاه الõمان حن يُن¶ر اإليه من 

اخلارê. ه������ذه اإحدi احلاالت ال�سعبة التي 

أنها  ي�ستع�س������ي علينا ت�سورها، لك������ن يبدو ا

الطريق������ة التي تعمل به������ا الطبيعية. Áكن 

للنج������م املتقل�ش اأن ي�ستم������ر ب�سقوطه احلر 

ن اإح�سا�سه بتدفق الõمن يكون 
ب������د الأ اإىل االأ

ح�سا�ساتنا. هذه ال�سورة  عمودياً بالن�سب������ة الإ

�سود ندعوها بالن¶رية الكال�سيكية،  للثقÖ االأ

وه������ي الن¶ري������ة امل�ستخل�سة م������ن معادالت 

أنه������ا �سحيحة بوجه  آين�ستاي������ن وكان يعتقد ا ا

. ال تõال  عام حتى جميء �ستيف������ان هاوكين

الن¶ري������ة الكال�سيكية معتمدة كتقريÖ جيد 

غرا�ش عملية، بالرغم من اأفكار هاوكين  الأ

ا÷ديدة. تقول الن¶رية: اإن الثقوب ال�سوداء 

أ�سود  أبدي������ة باملطلق و�سوداء باملطلق. فثقÖ ا ا

كال�سيكي مثا› �سيبتلع اأي �سيء ي�سق§ فيه 

أKراً، و�سوف ال ي�سدر عن  دون اأن ي������رتك له ا

�سعا´.  �سطح������ه �سوءاً وال اأي نو´ اآخر من االإ

لدينا دليل جيد اإىل حد ما عن وجود Kقوب 

�س������وداء وحتى اإنها �ساFعة االنت�سار يف اأجõاء 

الك������ون التي Áكنن������ا ر�سده������ا. مبقدار ما 

تعنينا التاأKريات املر�سودة للثقوب ال�سوداء، 

تعطينا الن¶ري������ة الكال�سيكية تف�سرياً مقنعاً 

ن. ملا يجري االآ

لكن �ستيفان هاوكن يخÈنا اأن الن¶رية 

الكال�سيكي������ة لي�ست جيدة مب������ا يكفي. فقد 

ذه������Ö فيما وراء الن¶ري������ة باŒاهات عدة، 

و‚ يف اأن ي†سع �س������ورة متما�سكة للثقوب 

ال�سوداء، تت†سمن لي�ش فق§ قوانن الثقالة 

بل قوان������ن الرتمودينامي������ك اأي†ساً. يف هذه 

�سود حفرة  ال�سورة ا÷ديدة، لي�ش الثقÖ االأ

 Öال قا´ له������ا فق§ بل هو ج�سم مادي. الثق

أ�سوداً كلياً لكنه ي�سدر اإ�سعاعاً  �سود لي�ش ا االأ

أنه لي�ش  حرارياً عند درجة حرارة fiددة، كما ا

مطلق الدÁوم������ة بل �سيتبخر يف النهاية اإىل 

اإ�سعا´ خال�ش. وهكذا اأعاد �ستيفان الثقوب 

ال�سوداء م������ن منطقة الريا�سي������ات املجردة 

�سي������اء التي Áك������ن اأن نراها  اإىل منطق������ة االأ

ونقي�سها.

ال يرغÖ كثري من الفيõياFين اأن يعطوا 

انطباع������اً عن اأن ن¶ري������ة هاوكين ا÷ديدة 

تõي������ الغمو�ش وتقدم فهم������اً كاماًل للثقوب 

ال�سوداء. فالن¶ري������ة ا÷ديدة بعيدة عن اأن 

أبعد من اأن  تك������ون دقيق������ة ريا�سياً، وحت������ى ا

 õريبي������اً. اإنها ترتك لغŒ يت������م التحقق منها

الثقوب ال�سوداء اأعمق مما كان عليه. وحتى 
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ن، ال ي������õال هاوكين������ يحف������ر يف ال¶الم  االآ

باحث������اً عن مب������اد Œعل ن¶ريت������ه وا�سحة 

ب�س������كل كامل. كما جرت الع������ادة حن والدة 

ن¶ري������ة اأ�سيل������ة عوي�سة الفه������م، تاأتي اأوالً 

أت������ي الفهم الوا�س������ ملعانيها  املع������ادالت ويا

الفيõياFية الحقاً. رمبا اأف†سل طريقة للن¶ر 

اإىل اكت�ساف هاوكين ه������و ا�ستخدام مماKلة 

تاريخي������ة اأخرi. فف������ي ع������ام 1900 و�سع 

بالن������ك معادلته ال�سه������رية، E  hυ، حيث 

 h ،تواترها υ ،ي������ةFطاق������ة املوج������ة ال†سو E
Kابتة عرفت با�سمه فيما بعد. كانت معادلة 

بالنك بداية الن¶ري������ة الكمومية التي تقول 

ب������اأن الطاقة والتوات������ر هما ال�س������يء نف�سه 

حن قيا�ش كٍل منهم������ا بوحدتن flتلفتن. 

ر والتواتر بعدد  فعندم������ا نقي�ش الطاقة باالإ

الدورات، عندF������ذ تعطي Kابتة بالنك معدل 

التبادل احلا�سل يف حتول التواتر اإىل طاقة، 

 ×10
6
 ergs per cycleوحتديداً املق������دار

. لكن يف العام 1900  اإرغات ل������كل دورة  6

مل يكن لهذا ال�س������يء اأي معنى فيõياFي على 

طال¥. كان معلوماً فق§ اأن معادلة بالنك  االإ

�سÄلة يف  جوبة ال�سحيحة لبع†ش االأ تعطي االأ

�سعا´. لكن ماذا يعن������ي اأن نقول  ن¶ري������ة االإ

اإن الطاق������ة والتواتر هم������ا ال�سيء نف�سه? ما 

يعنيه فيõياFياً هذا مل يتو�س اإال بعد خم�سة 

وع�رصين عام������اً، حن و�سعت معادلة بالنك 

ن الن¶رية  يف �سيا¥ ن¶رية نطل������ق عليها االآ

أو املكيانيك الكمومي. الكمومية ا

ن بكتابة معادلة ت�سابه  قام هاوكين������ االآ

 S  معادل������ة بالنك. معادل������ة هاوكين هي

�سود،  KA ، حيث S ه������ي انرتوبية الثقÖ االأ
A م�ساح������ة �سطحه، K Kابت������ة يطلق عليها 
. تعني االنرتوبية تقريباً ال�سيء  Kابتة هاوكين

نف�س������ه التي تعنيه ال�سع������ة احلرارية للج�سم 

وتقا�������ش بوحدات حريرة ل������كل درجة، بينما 

A تقا�������ش بال�سنتيمرت املرب������ع. تقول معادلة 
هاوكين������ اإن االنرتوبي������ة هي ال�س������يء نف�سه 

. معدل التبادل بن  الذي يكون عليه ال�سط

 ، امل�ساحة واالنرتوبية تعÈ عنه Kابتة هاوكين

10 حريرة لكل درجة 
41

والتي ت�ساوي تقريباً 

لكل �سنتيمرت مربع. ال†سخامة الهاFلة للعامل 

 Öالذي يكون فيه الثق i10 يدل على املد
41

 Êن�سا دراك االإ �سود بعيداً عن اإمكانية االإ االأ

والوح������دات املاألوفة لديه. لك������ن ماذا يعني 

حقيقة اأن نقول اإن االنرتوبية وامل�ساحة هما 

ال�س������يء نف�سه? نحن بعي������دون عن فهم ذلك 

ن كما كان بالنك بعيداً عن فهم امليكانيك  االآ

الكموم������ي يف ع������ام 1900. كل ما Áكن اأن 
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نقول������ه بالتاأكي������د: اإن معادل������ة هاوكين هي 

مفتاì اأحجي������ة الثقوب ال�سوداء. رمبا نتاأكد 

بطريقة من الطر¥ يوماً ما، اأن هذه املعادلة 

�ست�س������كل اخلام������ة املركõية لن¶ري������ة مل تولد 

بعد، ترب§ معاً كاًل م������ن الثقالة وامليكانيك 

الكمومي والرتموديناميك.

ول������د هايõن������È يف ال�سن������ة نف�سها التي 

و�سع فيها بالنك معادلت������ه. وعندما اأ�سب 

يف اخلام�س������ة والع�رصي������ن من عم������ره اخرت´ 

ميكاني������ك امل�سفوف������ات، الذي يع������ّد حجر 

مر،  �سا�ش يف الن¶رية الكمومية. كذلك االأ االأ

عندما كتÖ هاوكين������ معادلته قبل 35 �سنة 

أنه كان اأكÈ �سناً بقليل  كان ال يõال �ساباً، ولو ا

. ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول  Èنõمن هاي

اإكم������ال مهمته ا÷ليلة يف و�سع هذه املعادلة 

�سمن بناء ن¶ري متما�سك للثقوب ال�سوداء 

واإيج������اد ن¶رية جديدة �سامل������ة للكون. لكن 

ل�سوء احلß، مل تنج������ هذه املحاوالت حتى 

ن، ويب������دو اأن الرياŒ ìري مبا ال ت�ستهي  االآ

ال�سفن.

 äQhCG áª«Z

املحطة الثالثة يف الدور امل�رصحي للكون 

تدع������ى غيمة Oort، ن�سبة ÷ان اأورت عامل 

مل������اÊ ال�سهري ال������ذي اخرت´ فكرة  الفلك االأ

الغيم������ة قبل حوا› خم�سن عام������اً. الغيمة 

بالتعري������ف هي ح�سد �سخم م������ن املذنبات، 

ترتب������§ ب�س������كل غ������ري fiك������م اإىل ا÷مل������ة 

ال�سم�سي������ة. ت������دور فك������رة اأورت حول وجود 

مالين ومالين من املذنبات، وهي قطع من 

ال�سخور وا÷ليد كبرية بحجم جبل موجود 

ر�ش، تتحرك بب§ء وع�سواFية حول  على االأ

 .Öال�سم�ش يف الف†ساء الواق������ع وراء الكواك

عندما ي�سدف اأن “������ر اإحدi هذه القطع 

الثلجي������ة ال†سخمة يف ج������وار ال�سم�ش، فاإن 

حرارة ال�سم�������ش الهاFلة �ستبخ������ر �سطحها، 

واأن الغاR املبّخر والغبار ي�سكالن ذياًل منرياً 

طوياًل Áك������ن روؤيته يف ال�سم������اء على �سكل 

مذنÖ. بّن اأورت ح�سابياً اأن غيمته �ستف�رص 

Xه������ور مذنبات جديدة مبعدل ر�سد و�سطي 

مقداره مذنÖ واحد يف العام. ويعتقد اأي†ساً 

اأن املذنب������ات ت�سكلت من غيم������ة من الغبار 

املتقل�ش ب������ن النجوم قبل ح������وا› 4 مليار 

�سن������ة، يف الوق������ت نف�سه ال������ذي ت�سكلت فيه 

ر�ش مع������اً. نحن نعلم من وفرة  ال�سم�ش واالأ

فوهات الÈاك������ن القدÁة عل������ى القمر اأن 

معدل ق������ذف املذنبات كان اأعلى عندما كان 

القمر اأ�سغر عمراً مما هو عليه اليوم. ولهذا 

أ�سد كثافة  ال�سبÖ يجÖ اأن تكون غيمة اأورت ا
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ن. لكن  وىل مما ه������ي عليه االآ يف ن�ساأته������ا االأ

 ßحتاف iال اأمامه������ا 4 مليار عام اأخرõال ي

فيها على تقاط������ر املذنبات باŒاه ال�سم�ش، 

ن�سانية  وتقدم ‰اذê عر�سية للخري وال�رص لالإ

املوؤمنة بامل�سادفات.

ر�ش.  بن فرتة واأخرi، ي�سدم مذنÖ االأ

ر�ش، يحد  عندم������ا ي�سدم ج�سم كب������ري االأ

حف������رة �سدم م�سابهة للحف������رات التي Áكن 

روؤيته������ا على �سط������ القم������ر. جميع احلفر 

املوجودة على القم������ر تعود اإىل ا�سطدامات 

ح�سلت يف بداية ت�ّس������كل الن¶ام ال�سم�سي. 

ر�ش فقد تاآكلت  قدم عل������ى االأ اأما احُلفر االأ

باالحتكاك وغطيت بالروا�سÖ، لكن ال تõال 

آKاراً Áك������ن للجيولوجين اأن يتاأكدوا  ترتك ا

منه������ا. وجد حوا› خم�س������ن حفرة �سخمة 

ر�ش، اأمكن قيا�ش اأعمارها بفح�ش  عل������ى االأ

ال�سخور الواقع������ة حتتها والروا�سÖ الواقعة 

فوقها. عندما ح�سبت اأعمار احلفر الكبرية، 

ن تتجم������ع على �سكل  وج������د اأن له������ا ميوالً الأ

دت  pياً. وجFعة ع�سواRمر. اأعمارها غري متوR

حف������ر متنوعة تكتلت معاً خالل مالين عدة 

من ال�سنن، Kم حف������رة طويلة بعدة فوهات، 

بعدها تكتل اآخر، وهكذا.

أك������È فوهة حلف������رة بركانية اإىل  أق������رب ا ا

أملانيا.  أبردي������ن هي فوه������ة ري�سك�سي������ل يف ا ا

اإنه مكان ي�ستحق الõي������ارة حقاً. يف الو�س§ 

أملانّية جميل������ة وقدÁة  “ام������اً تقع مدين������ة ا

هي نوردينغ������ن، ال تõال حتى اليوم fiاف¶ة 

عل������ى جدرانها امل�سّيدة على ط������راR القرون 

الو�سطى. عندما ت�سعد اإىل ذروة الêÈ على 

را�سي التي  ا÷دار القدمي، �سوف ت������رi االأ

حتي������§ باملدينة من جميع جوانبها. ما دمت 

را�سي بنعومة حتى  ت�سري داFرياً، تتدحرê االأ

أت������ي اإىل حلقة التالل. ت�س������ري حلقة التالل  تا

فق حوا› خم�سة  ب�سكل كام������ل حول خ§ االأ

اأميال بعيداً ع������ن البلدة. فعندما يقف اأحد 

�سجار  على الêÈ ويت�سور جميع املراعي واالأ

والنا�������ش والبيوت بعيداً، ف������اإن هذه احللقة 

فق تبدو “اماً على �سكل  من التالل على االأ

الفوه������ة املوج������ودة على �سط������ القمر كما 

 Öيراها �سخ�ش يقف يف املنت�سف. لكن ب�سب

�سج������ار والبيوت، ال يك������ون fiي§ الفوهة  االأ

وا�سح������اً. ت�سكلت فوه������ة ري�سك�سل منذ 15 

مليون �سن������ة، وهي تعود اإىل اأحد العناقيد 

من الع�سور الÈكانية.

لي�ست فوهة بركان ري�سك�سيل كبرية وفق 

قدم،  املقايي�ش الفلكية؛ بع†������ش الفوهات االأ

 Èر�ش اأو على القمر، تكون اأك �سواء على االأ
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منها بكثري. وح�رصاً للق������ول، عندما ي�سدم 

ر�ش ف�سي�سنع فوهة اأكÈ بع�رصات  مذنÖ االأ

امل������رات م������ن حجم املذن������Ö ذات������ه. ففوهة 

ري�سك�سيل بن�سف قط������ر ع�رصة اأميال، على 

 Öكن اأن يك������ون �سببها مذنÁ ،سبي������ل املثال�

 Öن�س������ف قطره ميل واحد فق������§. اأما مذن

كب������ري كمذنÖ ه������ا›، بن�سف قط������ر ع�رصة 

اأميال، ف�سي�سنع فوه������ة بن�سف قطر قدره 

ر�ش. مÄة ميل عندما ي�سدم االأ

كل كوكÖ �سادم، حتى من معيار متوا�سع 

مقارن������ة مع بركان ري�سك�سيل، يجÖ اأن يكون 

أK������ريه كارKياً على البيÄ������ة وعلى املخلوقات  تا

عدÁ������ة احلß املوج������ودة يف Rمن ح�سوله. 

فعملي������ة ال�س������دم Œع������ل ال�سم������اء م¶لمة 

بفعل انطال¥ كمي������ات �سخمة من ال�سخور 

 Öأنها ت�سب امل�سحوق������ة والغبار. وم������ن املوؤكد ا

تغريات رFي�سية يف ‰������اذê املنا على كامل 

أنواعاً  ر�ش. ل������ن يكون مده�ساً اأن ن������رi ا االأ

flتلفة من النبات������ات واحليوانات اأ�سبحت 

منقر�س������ة، ح������ن �سدمت بغت������ة يف �رصوط 

غري منا�سبة لها. ويف احلقيقة ‚د يف بع†ش 

حفورية دلياًل وا�سحاً على اأن  ال�سجالت االأ

انقرا�سات مباغته كه������ذه قد حدKت فعاًل. 

حياء عن انقرا�سات كتلية  يتحد علماء االأ

نوا´  حا�سل������ة عندما وج������دوا كثرياً م������ن االأ

تختف������ي يف وق������ت واحد من ال�سج������ل. اأك 

االنقرا�سات �سهرة هي تلك التي حدKت قبل 

65 ملي������ون �سنة، حن اختفت الدينا�سورات 

دون اأن يبق������ى واحد منه������ا حياً. ويف الوقت 

ال������ذي تعر�س������ت في������ه الدينا�س������ورات اإىل 

أنواعاً عديدة م������ن النباتات  الكارKة، ف������اإن ا

امليكرو�سكوبي������ة واحليوان������ات يف املحيطات 

قل يف هذه  ماتت فجاأة. لدينا دليل، على االأ

احلالة، باأن االنقرا�سات البحرية ح�سلت يف 

ر�ش اأج�سام �سخمة  الوقت الذي �سدمت االأ

حجار  قادمة من الف†ساء. عادة ما يتخلل االأ

الكل�سي������ة الت������ي ت¶ه������ر فيه������ا امل�ستحاKات 

امليكرو�سكوبية طبقة رقيقة من ال�سل�سال. 

ال يõال لتخم الطبقة ال�سل�سال هذه جميع 

اخلوا�������ش الكيمياFية التي نتوقعها اإذا كانت 

قد ن�ساأت من غب������ار منطلق بعد �سدم قادم 

م������ن الف†ساء اخلارجي. يتطابق مكان وجود 

ال�سل�سال “اماً م������ع اختفاء جõء كبري من 

املتحاKات. ف������و¥ طبق������ة ال�سل�سال، توجد 

أن������وا´ جديدة من امل�ستحاK������ات حلّت مكان  ا

القدÁة منها. 

ن، مل تكت�س������ف بع������د احلف������رة  حت������ى االآ

الÈكانية التي رافقت االنقرا�ش الكتلي الذي 
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ح�سل قبل 65 ملي������ون �سنة. هذا ال�سيناريو 

هو ع������ادة ما يكون يف العلم، ذلك اأن الدليل 

على ح�سول مع¶م احلواد ال�سهرية يكون 

مفق������وداً. رمبا احلفرة املرافق������ة النقرا�ش 

الدينا�س������ورات تنت¶ر من يكت�سفها يف مكان 

م������ا يف قا´ املحي§، حي������ث تكون اختفت يف 

أنه خالل  أواأخاديده. نحن نعلم ا اأحد خنادقه ا

جمرi 65 مليون �سنة من حدو االنقرا�ش 

ال†سخم فاإن ن�سف �سط قا´ املحي§ ت�سكل 

يف �سال�س������ل متمرك������õة يف و�سط������ه ون�سف 

 õخر القدمي غا�ش يف دهالي �سط������ القا´ االآ

واأخاديد املحي§. فالف�سل يف اكت�ساف وجود 

ر�ش  فوهة اال�سطدام الكبري احلا�سل على االأ

منذ 65 ملي������ون �سنة، ال يعن������ي اأن الن¶رية 

الت������ي تقول اإن انقرا�������ش الدينا�سورات كان 

بفعل ا�سطدام، هي ن¶رية خاطÄة. ذلك اأن 

الدليل على وجود عالقة �سببية بن حواد 

خ�سو�سي������ة ح�سلت يف املا�س������ي البعيد ال 

Áكن اأن يكون قاطعاً.

عندما نن¶ر، لي�������ش اإىل حادKة انقرا�ش 

مفردة، بل اإىل التاريخ الكامل لالنقرا�سات 

البيولوجي������ة وفوه������ات ال�س������دم على �سط 

ر�������ش، ن������رi ‰وذج������اً كلي������اً منبثقاً عن  االأ

ذلك. Áك������ن م�ساهدة النم������وذê يف كل من 

حف������وري ويف طبق������ات احلطام  ال�سج������ل االأ

i يف كٍل من  املراف������ق لال�سطدامات. �س������

. ال حت�سل  ال�سجل������ن عناقيداً من احلواد

آنياً بل تنت�رص على فرتات Rمنية  االنقرا�سات ا

ت������رتاوì ما بن 1 اإىل 2 مليون عام. تو�سعت 

أربع طبقات  أو ا طبق������ات احلطام مع K������ال ا

عنقودية �سمن مليون عام. هناك Rمن طويل 

ممتد بن العناقيد حيث تكون االنقرا�سات 

الرFي�سي������ة والفوهات ن������ادرة، اإال اأن تواريخ 

االنقرا�سات وعناقيد من الفوهات تتطابق 

 êسمن حدود اأخطاء القيا�ش. يقودنا ‰وذ�

ر�ش قد  ه������ذه احل������واد اإىل نتيج������ة اأن االأ

قذفت، لي�ش بõخات من املذنبات ت�ساقطت 

كالÈد ب�سكل م�ستمر بل بوابل متقطع منها. 

ي������دوم واب������ل املذنبات على م������ا يبدو حوا› 

مليون �سنة وي������وؤدي اإىل ا�سطدامات رFي�سية 

ر�ش. اإذا كنا نعي�ش خالل فرتة  عديدة مع االأ

i املذنبات ا÷ديدة  وابل من املذنبات، ف�س

ت¶هر مبعدل ع�رصة اإىل مÄة مذنÖ يف العام 

ن. و�ستكون  بدالً م������ن مذنÖ واحد ن������راه االآ

فر�ستنا يف معان������اة حدو ا�سطدام مبا�رص 

اأكÈ بالن�سبة نف�سها.

ك������ي نفه������م مل������اذا حت�سل واب������الت من 

املذنب������ات، يج������Ö العودة اإىل غيم������ة اأورت. 
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ن¶ري������ة واب������الت املذنب������ات اأ‚õها جاك 

ن  هيل������õ، وهو فيõياF������ي اأمريك������ي يعمل االآ

يف flتÈات لو�ش اآالمو�������ش. اأدرك هيلõ اأن 

ح������ركات املذنب������ات يف غيم������ة اأورت لي�ست 

ع�سواFي������ة ب�س������كل كامل. تتح������رك املذنبات 

املوج������ودة يف الغيمة بوجه عام يف اŒاهات 

ع�سواFية، لك������ن اإذا ح�سل اأن املذنÖ حترك 

غلÖ باŒاه ال�سم�ش  يف مدار ف�سيكون على االأ

“ام������اً، ول������ن ي�ستمر ذلك طوي������اًل. فعندما 

يقرتب مذنÖ يف م������داره اإىل ال�سم�ش �سوف 

يتبخر ويتفكك بفعل ال�سم�ش، اأو Áكن بدالً 

 Öور اأحد الكواكfi من ذلك اأن ي������دور على

ويكت�سÖ �رصعة اإ�سافية كافية بفعل ال�سدم 

Áكن اأن تبعده “اماً عن ا÷ملة ال�سم�سية. 

يف كلت������ا احلالتن ي†سيع املذن������Ö من غيمة 

اأورت. و�سب������Ö ذل������ك اأن غيمة اأورت حتتوي 

يف داخلها على fl������روط فار �سيق يدعى 

مبخ������روط اخل�سارة. تكون �رصعات املذنبات 

يف الغيمة ع�سواFية يف حن تغيÖ ال�رص´ التي 

تقع داخل املخروط ال†سيق. يحتوي املخروط 

الفار على تلك ال�رصعات فق§ والتي ت�سري 

غلÖ بدقة باŒ������اه ال�سم�ش. مبا اأن  على االأ

ر�������ش تكون قريب������ة ن�سبياً م������ن ال�سم�ش،  االأ

فاإن اأي مذنÖ يقرتب مب������ا يكفي لي�سدمها 

�سيقع حتم������اً �سمن flروط اخل�سارة. وهذا 

ر�ش-  هو ال�سبÖ ملاذا بقينا نحن -�سكان االأ

ر�ش طوال الوقت  ن. تبقى االأ اأحي������اًء اإىل االآ

يف منت�سف هذا الوابل من املذنبات، لذلك 

لن نتعر�ش اإىل اال�سطدام لكوننا نقع داخل 

flروط اخل�س������ارة. ي�سابه flروط اخل�سارة 

م¶لة �سغ������رية حتمينا من واب������ل املذنبات. 

ح�سÖ جاك هيلõ حج������م flروط اخل�سارة 

ر�ش. وبّن كم يكون فّعاالً يف حماية االأ

لي�ست������ا  اأورت  ال�سم�������ش وغيم������ة  لك������ن 

الوحيدت������ن املوجودت������ن يف الكون. تتحرك 

ال�سم�������ش ح������ول املجرة خالل ‰������وذê يكون 

منõاح������اً دوم������اً بالن�سبة لنج������وم اأخرi. قد 

آخ������ر م�سادفة مب������ا يكفي اإىل  يقرتب ‚م ا

ال�سم�������ش فيخ������رب م������دارات املذنب������ات يف 

الغيمة. لي�ش من ال†رصوري اأن يقرتب النجم 

الغريÖ اإىل م������دi ق�سري ج������داً، ولي�ش من 

أي†ساً اأن يبع������ املذنبات كثرياً.  ال†������رصوري ا

يكون كافياً اأن يبع املدارات بõاوية �سغرية 

فق§، بحي������ث اأن املخروط الف������ار ال†سيق 

ينõاì بعي������داً عن ال�سم�������ش. عندFذ ت�سب 

ر�ش خ������ارfl êروط  كل م������ن ال�سم�������ش واالأ

اخل�سارة، وتختفي م¶ل������ة احلماية بالن�سبة 

ر�ش اإىل وابل من  لنا. عندFذ �ستتعر�������ش االأ
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املذنب������ات بكثافة غõيرة حت������ى يكون النجم 

الغريÖ قد اجتاRها وبالتا› تخلف تاأKريات 

ج�سام الكوكبية flروط  ح������رارة ال�سم�ش واالأ

خ�س������ارة جديد. قد يحت������اê ت�سكل flروط 

خ�سارة جديدة اإىل مالين من ال�سنن، تكون 

ر�������ش قد عانت خاللها م������ن وابالت من  االأ

املذنبات. بع������د اأن ي�سب flروط اخل�سارة 

ر�ش يف احلماية Kانية  يف مكانه، ت�سب������ االأ

حت������ى املرور التا› لنجم غريÖ يف جوارها. 

وهكذا ت�ستمر الدورة.

ن¶ري������ة غيم������ة اأورت ون¶ري������ة وابالت 

املذنبات مبنيتان بق������وة على حقاFق فلكية. 

ذلك اأن مرافقة �س������الالت املذنبات لعناقيد 

الفوه������ات واالنقرا�سات الكتلية ت�ستند بقوة 

حياء.  عل������ى حقاF������ق ا÷يولوجيا وعل������م االأ

لك������ن ق�س������ة واب������الت املذنبات ه������ي ف�سل 

اآخر مل يتاأك������د بقوة بعد. يّدعي بع†ش علماء 

حي������اء اأن االنقرا�سات الكتلية، اأو فوهات  االأ

االنقرا�س������ات، ح�سلت على ف������رتات دورية 

كل 26 مليون �سن������ة. لقد وجدوا انقرا�سات 

ن������وا´ املختفية،  عداد كبرية من االأ ك������iÈ، الأ

أRم������ان 13، 39، 65، 91 مليون �سنة،  عن������د ا

تتكرر بدور مق������داره 26 مليون عام. علماء 

آخ������رون، وهم ين¶������رون اإىل الدليل  اأحي������اء ا

نف�سه، وجدوا اأن انقرا�سات حت�سل الدورياً 

دون ف������رتات fiددة حتديداً جي������داً. كذلك 

احلال، فاإن جمموع������ات ا÷يولوجين كانت 

منق�سمة على نف�سه������ا. بع†ش ا÷يولوجين 

وجدوا دلي������اًل مقنعاً على دورية منت¶مة يف 

تواري������خ ح�سول الفوه������ات الكiÈ. بينما ال 

يõال جيولوجي������ون اآخرون وهم يبحثون عن 

الدليل نف�سه غري مقتنعن بذلك بعد. لنلخ�ش 

فنقول: اإن برهاناً معقداً وطوياًل يوؤكد على 

اأن الدوري������ة املنت¶مة لوابالت املذنبات هي 

افرتا�سي������ة ولي�س������ت قطعية. نح������ن نعلم اأن 

وابالت املذنبات ح�سلت، لكننا ال نعلم علم 

أنها ح�سلت على فرتات دورية.  اليقن ا

ق������ّرر بيت هوت، عامل فل������ك اأملاÊ اأ�سغر 

من جان اأورت بخم�سن عاماً، اأن ياأخذ على 

fiم������ل ا÷د اإمكانية اأن تك������ون وابالت من 

املذنب������ات حت�سل دوري������اً. اإذا كانت حت�سل 

دورياً، فاإن الن¶ري������ة القاFلة باأن �سبÖ ذلك 

م������رور ع�سواF������ي لنج������وم غريبة ل������ن تكون 

�سحيحة. اإذا كانت الوابالت دورية حقيقة، 

فيج������Ö تف�سريها بن¶رية flتلفة. بّن هوت 

أنهما اكت�سفا ن¶رية  و�سديقه ريت�ش مولل������ر ا

بديلة لتف�سري الدوري������ة التي Áكن اأن تكون 

حقيقي������ة “اماً. اأطلقا على الن¶رية البديلة 
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. املنتقمة  Nemesis أو املنتقم������ة  املنتقم ا

هي ‚������م متخيل يعود اإىل جملتنا ال�سم�سية 

يرتب������§ م������ع ال�سم�ش بفعل الثقال������ة وي�سكل 

معه������ا ‚ماً مõدوجاً. نعل������م بدقة RاFدة كم 

يك������ون بعيداً، هذا اإذا كان موجوداً حقاً. هو 

2 ملي������ون �سنة �سوFية،  يبع������د عنا حوا› 5

لكننا ال نعلم ولو ب�سكل تقريبي يف اأي اŒاه 

يقع، وال نعلم فيما اإذا كان ملعانه كافياً حتى 

. يقوم  التل�سك������وب Áكن روؤيت������ه باملقراب 

العديد م������ن الفلكن بالبحث عن������ه دون اأن 

يك������ون با�ستطاعة اأحد منه������م اكت�سافه حتى 

مرياً  pك������ن اأن يكون، بع������د كل هذا، كÁ .ن االآ

، flلوق������اً خرافي������اً م�سنوعاً   chimera 

مري هو  pمن اأحالم ورواي������ات امل�سافرين- الك

 Öأ�سد وج�سم �ساة وذن أ�ش ا كاF������ن خرايف له را

حّية، وهو يعÈ عن وهم اأو حلم ال �سبيل اإىل 

حتقيقه.

تفرت�������ش ن¶رية هوت اأن يكون للمنتقمة 

م������داراً متطاوالً، كما هو امل������دار الذي يعود 

للنج������وم املõدوجة. تق†س������ي املنتقمة مع¶م 

الوقت على م�سافة �سخمة من ال�سم�ش ولي�ش 

أK������ري على املذنبات يف غيمة اأورت.  لها اأي تا

لكن �ست�سب������ بالتاأكي������د كل 26 مليون �سنة 

أ�������رص´ على ا÷õء م������ن مدارها القريÖ من  ا

ال�سم�ش. عندما “������ر بجوار ال�سم�ش �سوف 

ت�سو�ش م������دارات املذنب������ات وت�سبÖ وابالت 

ن  منها، “اماً كم������ا يفعل النجم الغريÖ. والأ

اجتياR املنتقمة يح�سل خالل فرتات دورية، 

أي†ساً.  ف�ستكون وابالت املذنبات دورية ا

آخ������ر عناقي������د االنقرا�س������ات  مب������ا اأن ا

والفوه������ات الÈكانية ح�سلت قبل 13 مليون 

ن يف منت�سف الدورة  ع������ام م†ست، فنحن االآ

“ام������اً. هذا يعن������ي اأن املنتقم������ة، اإذا كانت 

أبعد نقطة من  موج������ودة فيجÖ اأن تقع على ا

2 مليون �سنة ما�سية. اإذا  املدار ت�ساوي اإىل 5

ح�سل اأن كانت امل�سافة الع¶مى بن املنتقمة 

وال�سم�ش معروفة بدقة ال ريÖ فيها، ي�سب 

خر  ممكن������اً معرفة دورة مدارها. وال�سيء االآ

الذي نعرفه يقيناً ح������ول املنتقمة، اإذا كانت 

موج������ودة، فهي تتحرك بب������§ء �سديد ن�سبياً 

اإىل ال�سم�������ش. �ستكون �رصعته������ا عدة مÄات 

متار يف الثانية، اأبطاأ مبÄة مرة من �رصعة  االأ

احلركات الع�سواFية للنجوم يف جوارنا.

�سياء تناق†ساً  أك االأ اإنها واحدة من بن ا

حول ن¶رية اإلهة االنتقام. لدينا هذا النجم 

املõدوê ال������ذي هو مربوط باإح������كام طليق، 

مب������دار �سخ������م، ولدينا ‚وم اأخ������رi تنõلق 

ب�سكل قاFم خالل امل������دار مبعدل واحدة كل 
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مليون عام. يف دوران املنتقمة حول ال�سم�ش، 

هن������اك ع�رصون اأو KالKون ‚ماً غريباً �سوف 

يجت������اR مدارها. Áكن التفكري ب������اأن اأعداداً 

من النجوم �سوف “������õ¥ كلية املدار وحترر 

املنتقمة من ال�سم�������ش يف اأقل من 26 مليون 

ع������ام. العديد م������ن النا�ش ينتق������دون ن¶رية 

االنتق������ام عل������ى قاع������دة اأن ‚م������اً مõدوجاً 

مبداره ال†سخم ال ي�ستطيع اأن ي�ستمر مالين 

ال�سنن يف ج������وار جمرتنا. لك������ن بيت هوت 

ح�س������Ö تاأKري مرور النج������وم بدقة، ووجد اأن 

ن¶ام النجم امل������õدوê ي�ستمر �سليماً مبا يثري 

العج������Ö واحلرية. تتحرك ال�سم�ش واملنتقمة 

بب§ء اإىل امل������دi الذي ي�سعÖ من مالح¶ة 

هõهõة الثقالة ال�رصيعة التي تولدها النجوم 

لهة  املارة بجوارها. اإنها حقيقة اأن ال تبقى االآ

بد، لكن  املنتقمة مربوطة اإىل ال�سم�ش اإىل االأ

أربع������ة ‚وم لتمõيق  الوق������ت الذي حتتاجه ا

ا÷ملة �سيكون اأطول من 26 مليون عام.

لق������د ح�سل يف املا�سي K������ال مرات اأن 

اخ������رت´ علماء الفلك الن¶رين كوكباً جديداً 

على قاع������دة دليل Xريف وغري مبا�رص. كانت 

اأول مرة يف عام 1845 عندما ا�ستنت كل من 

 Öوالفريير ب�س������كل م�ستقل وجود كوك õاأدام

أنتجتها حركة  نبتون بفعل اال�سطرابات التي ا

أورانو�������ش. بعد �سنة من ذل������ك، ّ” اكت�ساف  ا

نبت������ون يف حينه يف املنطق������ة املتوقع وجوده 

فيه������ا من ال�سماء. اإن التنب������وؤ الناج لوجود 

حدا  كوكÖ غ������ري مرFي كان اأح������د اأكÈ االأ

أKار  العلمي������ة يف القرن التا�سع ع�������رص. لقد ا

اإعج������اب ا÷مه������ور املثقف لذل������ك الوقت 

كÈهان م�سهدي ع������ن مقدرة العقل الب�رصي 

 Êأ�������رصار الطبيعة. االكت�ساف الثا يف ك�سف ا

لكوكÖ جديد ح�سل عام 1859 عندما حّول 

ن لتنبÄه بوجود  الفري������ر، ا�سمه مع������روف االآ

نبت������ون، انتباهه اإىل عط������ارد. فقد ن¶ر اإىل 

االنح������راف غري املف�رص حلرك������ة عطارد عن 

مداره الن¶ري، وا�ست������دل على وجود واحد 

أك������ م������ن الكواكÖ يدور ح������ول ال�سم�ش  أو ا ا

داخل مدار عط������ارد. يف هذا الوقت مل تكن 

نهاي������ة الق�سة �سعيدة. اأعط������ي ا�سم فولكان 

Vulcan اإىل الكوكÖ غري املكت�سف. العديد 
من النا�ش راقب������وا Xهور فولكان، اإما كبقعة 

فق عن������د �رصو¥ ال�سم�ش اأو  م†سيÄة قرب االأ

أو كبقعة م¶لمة م¶للة اإRاء قر�ش  غروبها، ا

فرتة �سياء ال�سم�������ش. ل�سوء احلß، مل Áكن 

لعملي������ات الر�س������د املختلف������ة اأن تتوافق مع 

أية مدارات نيوتوني������ة متما�سكة. مع حت�سن  ا

تقنيات القيا�ش، فاإن االعتقاد بوجود فولكان 
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آين�ستاين عام   ا
ّ

ت†س������اءل تدريجياً. وقد ب������ن

1915 اأن االنحراف يف حركة عطارد Áكن 

تف�سريه كنتيجة للن�سبية العامة دون احلاجة 

أي†ساً  اإىل فولكان.التنبوؤ الثالث للكوكÖ كان ا

يف ع������ام 1915، عندما ا�ستنت������ العامل لويل 

ورانو�ش وجود  من اال�سطرابات املتبقي������ة الأ

كوكÖ اآخر فيما وراء نبتون. يف هذا الوقت 

اكت�سف بلوتو يف املكان املتنباأ وجوده به، لكن 

عمليات الر�سد الالحقة بينت اأن كتلة بلوتو 

أنها غري ق������ادرة على توليد  �سغ������رية اإىل حد ا

ورانو�ش. اكت�ساف بلوتو  ا�سطرابات معتÈة الأ

ي¶هر كمفاج������اأة �سعيدة، اأقل اإKارة للم�ساعر 

م������ن اكت�ساف نبتون كدليل عل������ى قوة العقل 

الب�������رصي. باإ�سافة النقاط، Áكننا القول اإنه 

من بن التنبوؤات الثالKة للكواكÖ ا÷ديدة، 

واح������د �سحي وواحد خط������اأ، وواحد �رصبة 

.ßح

ن لدينا تنبوؤ عن املنتقمة. هل �سيكون  واالآ

هذا �سحيحاً مثل نبتون، وخطاأ مثل فولكان، 

اأو �رصبة حß مث������ل بلوتو? فق§ مع الõمن، 

وبجهود م†سنية و�سبورة من قبل املراقبن، 

�سياأتي ا÷واب. اإذا كان التنبوؤ �سحيحاً، اأي 

اإن املنتقمة توجد فعلياً، ف�سيكون ذلك ن�رصاً 

كبرياً واأكÈ م������ن اكت�ساف نبتون. لي�ش نبتون 

�س������وi اإ�سافة RاFدة فق������§ لعاFلة كبرية من 

أKقل وRناً،  الكواكÖ. �ستكون املنتقمة �سيÄاً ما ا

�سيÄ������اً ما فريداً، ‚ماً اأخاً لل�سم�ش. فيما لو 

وجدت املنتقمة، ف�ستغري جذرياً ت�سورنا لبنية 

ن هوت  pكل م ìوتاريخ ا÷ملة ال�سم�سية. اقرت

و موللر ا�سم املنتقم������ة لنجم مرافق. اأطلقا 

عليها ا�سماً الفتاً للن¶ر » املنتقمة« متتبعن 

غريقية الت������ي ا�سطهدت من دون  لهة االإ االآ

غنياء جداً، املتغطر�سن وا÷بارين.  رحمة االأ

غريقية، احتقرت  �سطورة االإ “اماً كما يف االأ

آلهة اخلل������ق وو�سعت مكاناً  اإله������ة االنتق������ام ا

للبدايات ا÷ديدة. اإنها ن¶رية جميلة حقاً،و 

من املرج اأن تكون حقيقية. �سوف لن نكون 

متاأكدين حتى نكت�سف وجود املنتقمة، يف اأي 

مكان اختباأت فيه يف ال�سماء.

مبقدار ما يتعلق بح�س������ول احلياة على 

ر�ش، لي�ش مهماً ما اإذا كانت اإلهة االنتقام  االأ

موجودة اأم ال. ال�سيء املهم هو وجود وابالت 

املذنبات. اإذا كانت وابالت املذنبات حت�سل 

دورياً، عندFذ Áكن تف�سريها بفعل املنتقمة، 

أما اإذا مل حت�سل دورياً فمن املمكن تف�سريها  ا

بفعل ‚وم اأخرŒ iتاR ع�سواFياً ال�سم�ش. يف 

اأي من احلالتن، �ستح�سل وابالت املذنبات 

أربع������ة وابالت  باملع������دل املر�سود، ح������وا› ا
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رFي�س������ة منها كل مÄة مليون ع������ام. وبالن�سبة 

لكثريي������ن، فاإن ن¶رية وابالت املذنبات تكون 

نها لي�س������ت “رين������اً يف علم الفلك  مث������رية الأ

أو  الن¶ري. اإنها لي�ست “ريناً يف هذا العلم ا

ن¶رية عن ال�سم�������ش والنجوم فق§، بل هي 

ر�ش.  اأي†ساً ن¶رية عن تاريخ احلياة على االأ

اإذا كان������ت الن¶رية �سحيح������ة حقاً، ف�ستغري 

طريق������ة تفكرينا حول احلياة وتطورها. اإنها 

ت�س������ري اإىل اأن احلياة تعر�ست، خالل فرتات 

دوري������ة اأو غري دورية، لتقلي������م مثري. كل 26 

مليون �سنة، تقريباً، كانت هناك كارKة بيÄية 

قوي������ة لدرجة قذفت بن������ا -اال�ستثناFيون يف 

الكون- بعي������داً عن مواقعن������ا وعRõت لدينا 

التي  فاملخلوق������ات  واالعت������دال.  التوا�س������ع 

‚حت اإىل حد بعي������د يف التكيف مع البيÄة 

اأ�سبح������ت fiكومة بالفناء ح������ن تتغري هذه 

البيÄة ب�سكل دراماتيك������ي. واملخلوقات التي 

أو نفعية  ه������ي غري خا�سة ج������داً وانتهاRي������ة ا

يف عاداته������ا وتقاليدها اأو يف طريقة ‰وها 

و�سلوكه������ا اأ�سب لديها ح������ß اأف†سل للبقاء 

أو الدينونة  حن وقو´ ما ي�سابه يوم احل�ساب ا

الكiÈ. نحن -بن������ي الب�رص- رمبا نكون اأقل 

أك������ انتهاRية م������ن بن جميع  خ�سو�سي������ة وا

ر�ش. لقد ن�ساأنا  اخللوقات املوجودة على االأ

يف ع�سور ا÷ليد والك������وار البيÄية. ولعل 

وابالت املذنبات واحدة من القوi الرFي�سية 

أو وّجهت تطورنا و�سنعت منا  التي �ساقتن������ا ا

ن. ما نحن عليه االآ

äÉ°TGôØdG

خرية  أو املحطة االأ اأما نهاية امل�رصحي������ة ا

يف رحلتن������ا الكوني������ة فهي تعيدن������ا Kانية من 

الت�س������ور واخليال اإىل امل������درك واملح�سو�ش. 

وكم������ا يقول فرÁان داي�سون فقد هبطنا من 

ر�ش، م������ن ن¶ريات التجريد  ال�سم������اء اإىل االأ

والتاأمل اإىل عامل كل يوم من الواقع. عادة ما 

طف������ال من مع�سكراتهم اأو مدار�سهم  يعود االأ

يحمل������ون يف قواري������ر بع†ساً م������ن يرقانات 

 iالي�������رصو´ التي وجدوها تتغذ الفرا�سات 

ح�سي�سة الل املنت�رصة يف  على ال�سقالب 

احلق������ول. هناك كثري من مث������ل هذا النبات 

ال������ذي مّك������ن الريقانات م������ن اأن تبقى حية. 

أيام عدة تتوق������ف الريقانات عن تناول  بعد ا

أ  الغذاء، وتعلق نف�سها بو�ساطة ذيولها، وتبدا

بالرقاد. مراقبة مرحلة الرقاد عملية �سارة 

ج������داً. اإنها، اأي الريقان������ات، تع�رص ذاتها يف 

جلد اخل������ادرة، مثل �سب������ي �سمن يتلوi يف 

حل������اف flي§ عل������ى هيÄة كي�������ش لينام فيه 

اأ�سغ������ر بثال مرات م������ن حجمه. لن تتوقع 
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يف البداي������ة اأن الريقانة �سوف تتاأقلم يف هذا 

املكان ال†سيق، لكن يف النهاية �سي�سب كي�ش 

النوم باحلجم املوافق “اماً.

أو KالKة تغادر الفرا�سات.  أ�سبوعن ا بعد ا

عجاب من  واملغ������ادرة تكون اأك مدع������اة لالإ

الرق������اد ذاته. خ������ارê حقيبة الن������وم تõحف 

الريقانة الباقية م������ن و�سخها، بعد اأن �سغر 

أروم������ات اأجنحة �سوداء  حجمه������ا و�سار لها ا

fl†سلة. بعدF������ذ، وخالل دقاFق عدة، يجف 

ا÷�سم، تت�سلÖ ال�سيقان وقرون اال�ست�سعار، 

جنح������ة Xاهرة للعيان. ينطلق هذا  وتبدو االأ

املخلو¥ ال�سغ������ري املت�سخ اإىل احلياة كوم†سة 

�سود. نعم،  بي†ش واالأ جميلة من الÈتقا› واالأ

تنطل������ق الفرا�سات حرة يف احلقول املجاورة 

�سجار، متخفية  وتاأخذ تطري عالياً ف������و¥ االأ

يف ال�سم������اء. والعجيÖ م������ن اأن الطريان من 

ما�سو�ست�������ش اإىل برن�ستون، كم������ا يوؤكد اأحد 

علماء البيولوجيا يف معه������د ما�سو�ست�ش، ال 

يخرب ‰وذê هجرتها اخلريفية. ومع قليل 

من احلß، قد ت�سادف رفيق درب يقا�سمها 

الطريق الطويل اإىل ا÷نوب الغربي. عليها 

اأن ت�س������ري طوي������اًل، ومع¶م �سريه������ا �سيكون 

. معاك�ساً الŒاه الري

ÁتلÅ حقل البيولوجيا باملعجõات، لكن 

ال توج������د معج������õة تفو¥ ا�ستحال������ة الريقانة 

امللكي������ة اإىل فرا�س������ة. flها ه������و Œمع من 

اخلالي������ا الع�سبية بط������ول ملليمرتات عدة، 

ن�سان.  اأ�سغر بحوا› ملي������ون مرة من مخ االإ

وبو�ساط������ة هذ التجمع �سب������ه امليكرو�سكوبي 

للخاليا الع�سبي������ة تتعلم كيف تتدبر �ساقيها 

ا÷ديدت������ن وجناحيها، كيف “�سي وتطري، 

كي������ف Œد ببع†������ش الو�ساFل غ������ري املعلومة 

مي������ال من  طري������ق رحلته������ا خ������الل اآالف االأ

ما�سو�ست�ش اإىل مك�سيكو. كيف يتم كل هذا ? 

كيف Áكن برجمة ‰اذê �سلوكها يف جينات 

�سالك  الريقانة اأوالً Kم انتقاله بعدFذ اإىل االأ

الع�سبية بعد اأن ت�سب������ فرا�سة Kانياً? اإنها 

ألغاR ال يõال علماء البيولوجيا بعيدين جداً  ا

عن فهمها. ومع ذل������ك، فنحن على الطريق 

واKق������ن م������ن اإمكانية فهم ذل������ك فيما بعد. 

فالتق������دم يح�س������ل يف جميع ف������رو´ العلم: 

البيوكيمياء، علم ا÷ينات، علم اخلاليا، علم 

ع�ساب. وخالل فرتة  جنة وف�سيولوجيا االأ االأ

وجيõة قد نكون قادرين على قراءة الر�سالة 

املكتوبة يف جõيء ال� DNA للريقانة. حينها 

�سنع������رف بالتف�سيل كيف اأن ه������ذه الر�سالة 

ق������ادرة على توجيه ت�سكل اخل������ادرة، �ساقيها 

وجناحيها، خالل طوره������ا االنتقا›، وقدرة 
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املخ عل������ى توجيه املالح������ة مل�سافات طويلة. 

بعد Rمن لي�������ش بعيداً، �سنم�سك بجميع هذه 

املعج������õات للتقان������ة البيوكيمياFية، و�سنكون 

عندF������ذ قادرين، اإذا كن������ا راغبن، اأن نطبق 

هدافنا اخلا�سة. تقانة الفرا�سة الأ

هكذا جاءت م�رصحيتنا -رحلتنا الكونية- 

اإىل نهايته������ا. لق������د عر�سن������ا خالله������ا روؤية 

ربعة اأجõاء من الكون يجÖ علينا  flت�رصة الأ

وتار  وىل، ن¶رية االأ التعامل معها كعلماء. االأ

الفاFقة، اآخر fiاوالت العلماء لفر�ش وحدة 

ريا�سية عميقة على قوانن الفيõياء. الثانية، 

الثقوب ال�سوداء، املختÈات املفاهيمية التي 

نتعامل فيها مع بنية املكان والõمان. الثالثة، 

غيمة اأورت، وواب������الت املذنبات التي نعتقد 

ر�ش.  باأنها توجه تطور احلياة على كوكÖ االأ

الرابعة، الفرا�سة امللكة، التي تطري يف ال�سماء 

�سج������ار واإىل م�سافات بعيدة،  �سيفاً، فو¥ االأ

كرمõ للجمال الõاF������ل وبرهان حي على اأن 

خيال الطبيعة اأغنى من خيالنا بكثري.
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ُ
ّن هي: ال�ّسعين هي: ال�سعين هي: ال�ّسعي

ّجتماعّية االجتماعية االجتماعّية االآ الهتمامات العلوم اال Rُبر ّ������ا تكون ال�ّسمة اال������ا تكون ال�سمة اال������ا تكون ال�ّسمة االأ ������ا تكون ال�سرمب������ا تكون ال�سرمّب

إفراد، واإدراك  إفراد، و
عاتجمعاتجّمعاتp واالأ جم والتجم والّت pري الّثقافة يف حياة املجتمعاتKري الثقافة يف حياة املجتمعاتKقافة يف حياة املجتمعات ا تا تاأ pيلسيلسيل سف تفا�سف تفا� ف تفا�سف تفا�س سلك�سلك�

ا يتناول هذا التا يتناول هذا التاأKري من Rاويته وفق  امدi وعمق هذا التامدi وعمق هذا التاأKري، فكل حقٍل معريف

 Èب�س 
ّ
واهر املعني
ّ
واهر املعني
ّ

واهر املعنيو ال¶واهر املعنيو الّ¶ اهرة ا يتنا�سÖ مع ال¶اهرة ا يتنا�سÖ مع الّ¶اهرة اأ ا يتنا�سÖ مع ال¶مبا يتنا�سÖ مع ال¶مب مبه ومبه و pه ودواته وغاياته ودواته وغايات أ مفاهيم������ه وا

ّاFّيااFيااFّياً- ارتباط بع†ش  اFيساFيس سح�سح� ثبت ة تثبت ة تُثبت –اإ ّ علمّية ت علمية ت علمّي ٍ اإىل بحو مُر ل االسل االسل االأ س بل و�س بل و� الغوارها، الغوارها، ال اأ

باتات النباتات الّنباتاتp واختالف  ّ Kقافّية Kقافية Kقافّيٍة، كتف������اوتp ن�سÖ ‰و ن�سÖ ‰و راتKراتKّراٍت KمبوKمبوؤ مبوة مبوة  ّواه������ر الطبيعّية واه������ر الطبيعية واه������ر الطبيعّي واه������ر الطبيعيال¶واه������ر الطبيعيالّ¶
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pعند بع†ش احليوانات Öاإدرار احللي pاتياتّيات ّكّميكميكّم

ها سها سها اإىل تنويعاٍت من املو�سيقا. س�س� ّ لتعّر� لتعر� لتعّر تبعاً

قافة يف Kري الثقافة يف Kري الّثقافة يف  ا تعود يق¶������ة االهتمام بتا تعود يق¶������ة االهتمام بتاأ

مناحي احلي������اة اإىل عوامل Áك������ن اإجمالها 

ن اKنن:سن اKنن:سن اKنن: سبعنوانن  عري†سبعنوانن  عري†

ّن�سانّية يف ن�سانية يف ن�سانّية يف  لولّوُل منهم������ا: الفط������رةُ االإ - االأ

اف ساف ساف  سالبح������ث ومعرفة جوهر ما يب������دو الكت�سالبح������ث ومعرفة جوهر ما يب������دو الكت�

إ، واإدراكp ما �سوف  إ، و ن��ن��ن ������ �������ه م������ن قوان����������ه م������ن قوان��� pه م������ن قوان���كات������ه م������ن قوان���كات������ كاتfiركاتfiّر

أو  ه املحتملة ا pه املحتملة اته املحتملة ات اترياترّي ريليه، ور�س������م م�سار تغريليه، ور�س������م م�سار تغ ول وول وؤول اإ ويوي

pاعفاتساعفاتساعفات س مل†س مل† ������دة ت�سخرياك������دة ت�سخرياّك������دة ت�سخرياً لفواFده وتفادياً كوكوؤ واملوامل

ّته على احلياة الب�رصّية.ته على احلياة الب�رصية.ته على احلياة الب�رصّية. ّواFّيته على احلياة الب�رصيواFيته على احلياة الب�رصيواFّي واFيسواFيس سع�سع�

ُاÊ فهو: تعاX������ُماÊ فهو: تعاX������ُم مكانةp ودور  اÊ فهو: تعاX������م������ا الثاÊ فهو: تعاX������م������ا الّث ������ا الثم������ا الثّم أ - ا

أف������راداً وجماعاٍت،  قاف������ة يف حياة الب�رص الثقاف������ة يف حياة الب�رص الّثقاف������ة يف حياة الب�رص ا

ّاّداّدة:  ادسادس سحواله������م املت†سحواله������م املت† ترi ذل������ك يف جمي������ع اأ

ه������م ، يف هدوFه������م  pه������م اعاتFه������م اعاته������م ، يف هدوFه������م ، يف هدو اعاترصاعاترص رصفاقاته������م و�رصفاقاته������م و� فاقاته������م و�يف اتفاقاته������م و�يف اّت

�سهم و�سهم وؤ�سهم  وخبهم، يف حõنه������م وفرحهم، يف بوخبهم، يف حõنه������م وفرحهم، يف ب خبهم، يف حõنه������م وفرحهم، يف بسخبهم، يف حõنه������م وفرحهم، يف بس سو�سو�

يته������م، يف ته������م وحريته������م، يف ته������م وحّريته������م، يف  ّو�سعادته������م، يف عبودّيته������م وحرو�سعادته������م، يف عبوديته������م وحرو�سعادته������م، يف عبودّي

هم.  pهم. اراتهم. ارات اراتساراتس سهõاFمهم وانت�سهõاFمهم وانت�

ة رصة رصة  رص������ة املعا�رص������ة املعا� ّالّي������ة املعا�الي������ة املعا�الّي اليساليس س�س� �������ة االت�������ة االّت ّ التقنّي������ة االت التقني������ة االت التقنّي pأت������ت ا KّّمKّم

معممعّمم عم وتعم وتُ عة لتن�رصرصعة لتن�رصرّصعة لتن�رصعة لتن�رص ّعالية امل�ستوi وفاFقة ال� رصعالية امل�ستوi وفاFقة ال�رّصعالية امل�ستوi وفاFقة ال�

ّ الثقافّية املر�سومة الثقافية املر�سومة الثقافّية املر�سومةp من  pال�ّسيا�س������ات ال�سيا�س������ات ال�ّسيا�س������ات ّ pمنتجات

ر�ش ، جاعلًة االأ pكاترصكاترّصكات رص��رص�� ������ � وال����� وال���� pاحلكومات pقبل

pفكار ف������اتسف������اتسف������اتp االأ س بعا�س بعا� ّ ّ Kقافّي������ا Kقافي������ا Kقافّي������اً يع������ ��ال���ال���اًل �مرج����مرج���

او تاو تاأتلُف أ ا ُ������ارُب������ارُب ������اربس������اربس س، تت†س، تت† pفاتلفاتّلفات لولوؤ و واملو وامل pواملعتق������دات

بع†سه������ا م������ع بع†������ش، وليم�س������ي االحتكاُك 

متن������اول  ح������واراً- يف  أو  ا الثقايّف-�رصاع������اً 

ا÷ميعp بكّل تفا�سيلهp وب�رصعٍة عجõ اخلياُل 

عن ت�سّورها قبل ع�رٍص من ال�ّسنن.

بدايًة: ال ب������د من حتديد مفهوم الّثقافة 

وبي������ان املق�سود به������ذا امل�سطل يف fiاولٍة 

لت�سوي������pÖ ما �سا´ من فهم������ه، فهو غالباً ما 

يتم تداول������ه وفق اأطٍر ويف �سياقاٍت تبتعد به 

ع������ن فحواه، فالبع†ش يق�������رصُ فهمه للّثقافة 

عل������ى املعرفة، ومنه������م م������ن يق�رصها على 

، وذاك يراها داّلًة على 
ّ
بدا´ الفن������ي نتاpê االإ

، وهكذا. pجمموعٍة من القيم والعادات

وم������ا خل�ست اإليه جهود علماء االجتما´ 

يف �سعيه������م لتحديد هذا املفه������وم يّتفق وما 

تبّنته منّ¶م������ة اليوني�سكو اإذ اعتÈتp الّثقافة 

»كّل مرّك������Öٍ من عنا�������رص روحانّي������ٍة وماّدٍية 

أو  وفكرّي������ٍة ووجدانّيٍة يخت�ش به������ا جمتمع ا

جمموع������ة من الّنا�ش، وه������و ال ي�سمل الفنون 

أي†ساً اأ‰������اط احلياة  داب فح�س������Ö بل ا واالآ

ن�سان ومن¶ومة القيم  �سا�سّية لالإ واحلقو¥ االأ

 
1
».. pوالّتقاليد واملعتقدات

أّنه ال يُكتفى ل�س������È مدلوالتp هذا  غ������ري ا

املفه������وم اأن نن¶ر اإليه جم������ّرداً عن وXيفته 

 ßاالجتماعّية، اإذ تقت†سي احل�سافُة اأن نلح
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 pالّثقافة يف �سّت������ى جماالت pريات������Kأ طي������ف تا

احلي������اة واأن نراها و�س§ م������ا يُحي§ بها من 

أين تتمو�سُع  مفاهي������م وXواهر، بذا ن������درك ا

 iبالّن�سب������ة ل�سواها، ونع������رُف حجمها ومد

فّعاليتها فيم������ا عداها، وهو ما ي†سفي على 

للّثقاف������ة �سخ�سنًة وحتديداً  املفهوم املجّرد 

لتجلّياته الواقعّي������ةp املبا�رصة، وذلك  ملمو�ساً 

ال يك������ون اإاّل بالّن¶������ر اإليه������ا يف وXيفته������ا 

فراد  املنتج������ةp للمعايري الّناXمة ل�سل������وكp االأ

، فالّثقافة را�سمُة  احلدود بن  pواملجتمع������ات

حي واخلاطÅ، وبن املقبول واملرفو�ش،  ال�سّ

وبن امل�سموì واملمنو´، وهي التي ت†سع �سلّم 

جõاءاتp انتهاك هذه املعايري.

كّم������ا البّد م������ن تناوله يف اإط������ار ن�سبّيته 

املكانّي������ة والõّمانّي������ة، فالّثقاف������ات flتلف������ة 

باخت������الف املجتمعاتp ومتبّدل������ة يف املجتمع 

آخ������ر، ون�سبّية الّثقافة  الواحد ب������ن ع�رٍص وا

تتبّدi من خالل ن�سبّية املعايري التي تُنتجها، 

������ن �ساFباً ال يعتÈ كذلك  فما يُعتÈ يف ال�سّ

يف فرن�سا، وما ه������و قيمة اإيجابّية اأو معتقد 

ن قد ال يكون كذلك بعد حن. را�سخ االآ

واإن اأردت دلياًل على ن�سبّية املعايري لي�ش 

  ìياõان ßعليك اإال اأن تن¶ر حول������ك وتاُلح

أولوّيات �سلّم املمنوعات وتخلخل ر�سو بع†ش  ا

املعتقدات يف اأ�رصتك وfiيطك املبا�رص.

مريكية  دارة االأ أمل تر كي������ف بط�س������تp االإ ا

بامتي������اRاتp مدي������ري املوؤ�ّس�س������ات املالّية من 

بور�س������ة-  تعوي†س������اٍت وروات������Ö �سخم������ة 

م�سارف- �رصكات تاأم������ٍن- �رصكات اFتماٍن 

ج������ّراء ما اأ�س������اب ن¶امه������ا امل������اّ› موؤّخراً 

? متج������اوRًة باإجراءاتها كّل اإر  من ك������وار

ا�ستقاللّي������ة املوؤ�ّس�س������ات وحّرّيتها يف العمل، 

�س�ش الثقافي������ة لن¶امها  خارق������ًة حرم������ة االأ

االقت�س������ادي حّتى و�سفه������ا بع†ش املدافعن 

عن قيم ال�ّس������و¥ احلّرة باأّنها ب������داأت تُطّبق 

�سيا�ساٍت ا�سرتاكّيًة

 مبعن������ًى اآخر: تُ�س������ّكل الّثقاف������ة fiّركاً 

 والف������ردّي، 
ّ
وfi������ّدداً لل�سل������وك ا÷ماع������ي

والّتبّدالُت التي ت�سيK Öقافًة ما �سواء كانت 

أو تراجعّيًة  تدريجّي������ًة اأو مفاجÄًة تقّدمّي������ًة ا

 pاءاتõ÷ت¶هر على �سكل تغيرٍي يف املعايري وا

الواقعة لقاء عدم االن�سيا´ لها.

������ا للّثقافة م������ن �سلط������اٍن يف ال�ّسلوك  pومل

دارة اإىل نف�سها،  ن�ساÊ تطّورت ن¶������رةُ االإ االإ

 pالت فتحّولت من علٍم كّمي يرi الب�رص روؤيتُه لالآ

وين¶������ر اإليه������م دون اأن يُفرقهم عن الو�ساFل 

 Êن�سا املاّدّي������ةp اإىل عل������ٍم يُعنى بال�سل������وك االإ
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وعوامل  واŒاهاٍت  دوافع 

fiبطٍة وfiف������õٍة لتغرّياته، 

حت������ّوالٍت يف  ا�ستدعى  ما 

دارّية لت�سب  املمار�س������ة االإ

ن�سان  باالإ الت�ساق������اً  أك������  ا

أّن  وخ�ساF�سه الثقافّية، اأي ا

أK������رياتp الن�سبّية الثقافّية  تا

Xه������رت على م�ستويي علم 

دارّية،  دارة واملمار�سة االإ االإ

وهو ما �سوف نُبّن مالfiه 

فيما ياأتي.

 ‘ áaÉ≤ qãdG QhO k’ qhCG

IQGO E’G º∏Y Q qƒ£J

يلحßُ املثابر “ّعناً يف 

أّن  دارة ا م�سار تطّور علم االإ

 بن �سّتى مراحل تطّوره يكمن 
ّ
الفار¥ النوعي

 pدوات أّولهم������ا: اال�ستفادة من االأ يف جانبن: ا

ح�ساFّي������ةp والّريا�سّي������ةp ومنج������õاتp �ساFر  االإ

العلوم، وKانيهما: ا�ستك�ساف كنه الّراب§ بن 

دارّية  الّثقاف������ة وflتلف ُمكّوناتp الّ¶واهر االإ

دارة، فتاريخ هذا العلم  مو�سو´ بحث علم االإ

أّن ت�ساعد من االعتبار  ن�س������اأًة وتطّوراً يُبّنُ ا

 pوجمموعات ف������راد  لالأ الثقافّية  للخ�ساF�ش 

العم������ل كان مالRماً للتح������ّوالتp الكiÈ التي 

اأ�سابته مذاهÖ ومناه ونتاF واأدواٍت.

 لق������د كان للمقاربة املرتك������õة على دور 

دارة علماً  الّثقاف������ة الف†س������ُل يف تطوي������ر االإ

وممار�سًة، وه������و ما Œلّى ن¶رّي������اٍت اإدارّيًة 

دارة وم�ساكلها، وقد  تتناول اأوجه ن�س������اط االإ

بلغ������ت هذه املقاربة مبلغ������اً �ساهمت معه يف 

�س������ّد الكثري من الّثغرات الت������ي �سابت بنيان 

دارة، فف�رّصت بع†ش ما �سُعÖ تف�سريه  علم االإ

أّكدت �سواب اأو خطاأ ما ذهبت اإليه  �سابقاً، وا

هّم من ذلك  فر�سّي������اُت بع†ش العلم������اء، واالأ

بلورت- املقاربة الثقافّي������ة- �سيغاً تطبيقّيًة 
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للكثري من امليادين التي يُعنى بها هذا العلم، 

�������رصاف والقيادة  مث������ل: الّتحفيõ وط������ر¥ االإ

أ�ساليÖ الّرقابة والّتن�سيق واإدماê العاملن  وا

أو  أه������داف املنّ¶م������اتp ا يف م�س������ار حتقي������ق ا

املوؤ�ّس�س������اتp واالرتقاء بجودة املنت واخلدمة 

 pواملجموعات pاعاتõوف†ّش الن ìربا وتع¶يم االأ

غري الر�سمّية وا�ستغالل الفر�ش.. اإلخ.

للبع������د  املعط������اة  همّي������ة  االأ تõاي������د  اإّن 

 pدارّية - الثقايّف يف الن¶رّياتp االإ
ّ
االجتماع������ي

دارة  ال يع������ود اإىل تط������ّوٍر م�ستق������ل لعل������م االإ

عّم������ا يجري يف fiيطه بل ه������و م�ستند اإليه 

 iخر ، فالعلوم االأ pوم�ستمد من������ه ن�س ‰������ّوه

بتطّورها حتفõه عل������ى تطوير نف�سه عÈ ما 

توّفره م������ن مناه ومفاهي������م واأدواٍت تُي�رّص 

�سبل تط������ّوره، وكذا امل�ست������وi احل†سارّي 
ُ
له 

 pالذي و�سل اإليه الب�رص، اإذ بف†سل التطّورات

خ�سو�ساً  املرّكبة الت������ي �سهدتها املجتمعاُت 

يف الق������رن املن�������رصم كان لõام������اً على علم 

دارة اأن يّت�سق مع هذه التطّوراتp وي�ستفيد  االإ

منها ويفيدها، ولهذا تõامن Xهور الن¶رّيات 

 pا÷ديدة وتطوير املوجود منها مع التغرّيات

البنيوّيةp العميقة للمجتمعاتp وما انبثق عنها 

أف������كاٍر وفل�سفاٍت ون¶������ٍم معرفّيٍة وقيٍم  من ا

حدا الكiÈ يف حي������اة الب�رصّية  مّي������õتp االأ

دارة  واأعطتها ماهّيتها الثقافّية، فن¶رّية االإ

العلمّي������ة ن�ساأت يف بداي������اتp القرن الع�رصين 

اإKر ت†سافر Kقافة مكننة العمل مع ما وّفرته 

 pيناتKالK ن�سان بالكهرباء، وخالل ده�س������ة االإ

Rمة االقت�سادّية  الق������رن املا�سي ويف رحم االأ

 
ّ
العاملّية ولدت ن¶رّية الّتن¶يم البريوقراطي

مل������اÊّ ماك�ش وي������È التي ن¶رت  عل������ى يد االأ

ل������ة لكّل جõٍء منها  للموؤ�ّس�س������ة باأّنها ت�سبه االآ

أف������كار النمذج������ة لكل  دور، وكان النت�س������ار ا

عن�رصّية الّناRّية  �سيء مبا يف ذلك املجتمع 

وتق�سيم الب�رص اإىل اأعرا¥ ب�سماٍت وا�سحًة 

فكار  على هذه الن¶رّية. وو�س������§ انت�سار االأ

�سبانّية  هلّية االإ اال�سرتاكّية وما بّثته احلرب االأ

أف������كار تداع������ى االخت�سا�سّيون  من قي������ٍم وا

دارة املهملة  لت������اليف �سلبّي������اتp ن¶رّي������ات االإ

 pفُول������دت ن¶رّياُت العالقات Êّن�سا للبعد االإ

دارة، وبع������د انتهاء احلرب  ن�سانّي������ة يف االإ االإ

العاملّي������ة الّثانية ويف بيÄٍة Kقافّيٍة طغت عليها 

آKار حركاتp اال�ستق������الل وانت�سار قيم حرّية  ا

ال�سع������وب Xهرت ن¶رّي������اُت الّن¶م وحلقات 

 pه������داف، ويف ت�سعينات دارة باالأ ا÷ودة واالإ

 pرٍي م������ن �سغوط������ات������Kأ الق������رن الفاF������ت وبتا

العوملة وا�سمح������الل احلدود واحلواجõ بن 

املجتمع������اتX pهرت ن¶رّي������ات اإدارة ا÷ودة 
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االقت�سادّي������ة   ������Fبالّنتا دارة  واالإ ال�ّسامل������ة 

واحل�سيلة االجتماعّية.

وعن������د كّل Œديد يف ه������ذا العلم كانت 

تتّم اإعادة �سياغٍة �سامل������ٍة ملفاهيمه واأدواته 

وت¶هُر مفاهيم وم�سطلحات جديدة تعك�ش 

املعطياتp احل†سارّية امل�ستجّدة، وهنا ال ‚د 

باأ�ساً من عر�������شٍ موجõٍ لبع†ش مذاهÖ علم 

دارة لبي������ان مالم التغرّي الذي طال هذا  االإ

العلم. 

دارة العلمّي������ة  تايل������ور  - فمذه������Öُ االإ

نتاجّية  وف������ورد رّكõ على معايري الكفاءة واالإ

أّن العاملن  ن�سانّية، معتÈاً ا واأغفل العوامل االإ

ل������ون حكم املديرين على كونهم اأحراراً،  يُف†سّ

أّن fiُّفõه������م الوحي������د هو امل������ال، فالعامل  وا

لة وال Áُّيõه عنها اإال نوعّية الوقود التي  كاالآ

ُت�سرّيه. اأتالحß ارتكاR ه������ذه الن¶رّية على 

ن¶رة العام������ل لذاته وعل������ى القيمة املعطاة 

للمال التي تلعÖ دور الناXم ل�سلوك اأطراف 

عالقاتp العمل?.

 فيعت������È املوؤ�ّس�سة 
ّ
أّم������ا املذهÖ الكّمي - ا

بني������ًة منطقّي������ًة تُختõُل العالق������ات فيها اإىل 

رموRٍ وعالقاٍت ريا�سّي������ٍة، واأن�ساره يُرّكõون 

على فكرة اإمكانّية قيا�ش كل �سيٍء با�ستخدام 

 ، pواملبيعات ìربا تع¶يم االأ الّنماذê الريا�سّية 

، تقليل الّتكاليف، ح�ساب كّل  pالت ا�ستخدام االآ

. �سيٍء من خدماٍت ووقٍت ومكافاآت..الخ 

- املذه������Ö القرارات������ي: ويرتك������õ على 

عماده حتليل امل�سكلة  p حتليلي Êعقال ٍ منه

وا�ستعرا�������ش ط������ر¥ حلّه������ا ومن K������ّم اتخاذ 

ف†سل، وبذلك  الق������رار باختيار الّطري������ق االأ

همّية احلا�سمة هي للقراراتp التي  تك������ون االأ

دارة هو تقرير  يّتخذها املديرون، فجوهر االإ

ما يجÖ فعله وكيف يتّم فعله.

- و املنعط������ف الكب������ري يف اإدخال العامل 

الثقايّف يف معطياتp البحث واال�ستق�ساء كان 

دارة  ن�سانّية يف االإ ب¶هور مدر�سة العالقاتp االإ

 pولوّية ل�سلوك العاملن، ولفتت التي اأعطتp االأ

 ،õاملعن������وي يف الّتحفي Ö������الّن¶������ر اإىل ا÷ان

 Öسالي� وحّثت على اإعط������اء اأهمّيٍة خا�ّسٍة الأ

 ìًة ‚اÈمعت
ُ
 ، pواالت�ساالت Öالقيادة والّتدري

املوؤ�ّس�سات قاF������م  على كفاءة اإدارة اأفرادها، 

جاعل������ًة من جماعّية اتخاذ القراراتp نÈا�ساً 

لها.

 pالعالق������ات مدر�س������ة  Xه������رت  K������ّم   -

دارة  االجتماعّي������ة: التي »تعت������È ممار�سة االإ

أّنها ن¶ام للعالقاتp الثقافّية املتداخلة  على ا

واملتفاعلة، وهي ذات توّجٍه اجتماعي يبحث 

عن حتديد flتلف املجموعاتp االجتماعّية 
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أو املنّ¶مة وعن تو�سي  املوجودة يف املوؤ�ّس�سة ا

عالقاته������ا الثقافّية، ويعمل على تكامل هذه 

 .
2
املجموعاتp يف ن¶ام اجتماعي متكامٍل«.

أّما مدر�سة الّن¶م: فاعتÈت املوؤ�ّس�سة  - ا

مديرّيات  ن¶اماً يتكّون من اأن¶م������ٍة فرعّيٍة 

والّتموي������ل  والّت�سوي������ق   êنت������ا لالإ أق�س������ام  وا

والّتخطي������§ تتكامل وتعم������ل ُمرتابطًة مع 

بع†سها بتن�سيٍق نابٍع م������ن اأهداف املوؤ�ّس�سة، 

وجوه������ر عم������ل الّن¶������ام يكم������ن يف فعالّيته 

أم������وال- تقنّيات- مواد  ا  pبتحويل املدخالت

أولّيٍة- قوانن- قيم ومعتقدات- Kقافة عمل  ا

.. اإىل flرج������اٍت، ومتى ك������ف الّن¶ام عن 

عملّي������ة الّتحويل هذه انع������دم وجوده ومات. 

املوؤ�ّس�سة يرتب§ باأن¶مٍة اأدنى  هذا الّن¶ام 

موؤKّر ببيÄته 
ُ
منه وباأخ������رi اأعلى منه، وه������و 

ويتاأKّر بها اآخذاً منها مدخالته مانحاً اإّياها 

دارة لي�ست  ، واالإ �سلع وخدم������ات flرجاته 

اإال فّعالّي������اتp الّتن�سيق ب������ن الّن¶م الفرعّية 

لتن�سيطه������ا واحليلول������ة دون تعار�سه������ا مع 

بع†سها.

- املدر�س������ة ال¶رفّية: وتقوم على حتليل 

Xهار مكّون������اتp كّل حال������ٍة اإدارّيٍة  الّن¶������م الإ

ال�ستخال�������ش الّنتاF������ م������ن ه������ذه احلال������ة 

 êوتطبيقها متى تك������ّررت، وقد و�سعت ‰اذ

 Öّاحلال������ة التي تتطل Öدارة ح�س عاّمًة ل������الإ

تدّخاًل، فتارًة تطّبق قواعد fiّددًة مبركõّيٍة 

�سديدٍة التخاذ القراراتp اإذا ما كانت البيÄة 

أك������ حركّيًة وتفاعاًل  م�ستق������ّرًة، وتارًة تكون ا

م������ع البيÄة اإذا ما كانت غري ‰طّيٍة ومتغرّيًة، 

أو ال�سلوك للعوامل  أتبعتp الق������رار ا أّنه������ا ا اأي ا

احلاكمة للحالة مو�س������و´ التدّخل مبا فيها 

العوامل الثقافّية.

ون¶راً ل†سي������ق املجال �سنكتفي مبا �سبق 

دارة غري غافلن عن  عر�سه م������ن مدار�ش االإ

هداف،  دارة باالأ مدار�������ش اأخ������رi مث������ل: االإ

 ������Fبالّنتا دارة  االإ اال�سرتاتيجّي������ة،  دارة  االإ

االقت�سادّية واحل�سيلة االجتماعّية و�سواها 

من املذاه������Ö التي اأدرجت ب�س������ورٍة معّمقٍة 

- الثقايّف يف م 
ّ
و�سامل������ٍة البعد االجتماعي

اهتماماتها ومقوالتها.

آخ������ر لعالقة البع������د الثقايّف  Kّم������ة وجه ا

p الّثقافّية  دارة يتجلّى باملالم بتطّور علم االإ

 pطر للمجتمع الذي ينتم������ي اإليه الباحث واالأ

دارّية، اإذ  الثقافّي������ة احلاكم������ة للن¶رّي������ة االإ

أولّوياتp البحث  ط������ر ا تُعّن هذه املالم واالأ

دارّية  وفر�سّيات������ه ومنهجه، فهذه الن¶رّية االإ

أو تلك قاFمة على حتلي������ٍل لواقع موؤ�ّس�ساٍت  ا

واأفراٍد وعالقاٍت موج������ودٍة يف جمتمٍع ُمعّنٍ 
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أو  باأطره الثقافّية اخلا�ّس������ة، وهذا الباحث ا

�سخ�سّي������اً وعلمّياً يف  ������د وترع������ر´  pذاك ُول

طر الثقافّية من قيٍم ومعتقداٍت  Xّل هذه االأ

 تقني و.. و..
ٍ
وعاداٍت ودرجة تقّدم

مثلة ح�سبنا   وخ�سية املبالغة يف اإيراد االأ

أّن اخل�ساF�ش الثقافّية  اأن ن�سري مث������اًل اإىل ا

أ�سهمت  تقدي�ش العمل وجماعّيته ا اليابانّية 

������ر¥p العم������ل وحلقات  pيف ن�س������وء ن¶رّيات ف

ا÷������ودة، وامليكيافلّي������ة ول������دت يف اإيطاليا 

»يف �سيا¥ احلقبة الت������ي كانت فيها اإيطاليا 

يف حالة فا�س������ل رتبوي كبرٍي ب������ن الّروؤ�ساء 

، وماك�������ش ويÈ- ابن الّثقافة 
4
واملروؤو�سن«

أّن ال�ّسلطة  ملانّية النõّاع������ة للتجريد- راأi ا االأ

 
ّ
تكمن يف الوXيف������ة، فيما اعت������È الفرن�سي

أّما مريي  ن�سان، ا أّن ال�ّسلطة منبعها االإ فايول ا

أّن������ه »ال ينبغي اأن  مريكّية فتعتÈ ا بريك������ر االأ

وامر ل�سخ�شٍ اآخر، بل  يعط������ي �سخ�ش ما االأ

أوامر احلالة  يتوّجÖُ عليهما االتفا¥ الّتخاذ ا

5
جماعّياً«.

مريكّي������ة املتعلّقة  وجمم������ل الن¶رّيات االأ

باأ�ساليÖ القيادة ت�سرتك فيما بينها بارتكاRها 

على ن�رص وتعميق اإ�رصاك العاملن يف اتخاذ 

القراراتp ات�ساقاً مع غلبة الّنõعة الفردّية يف 

مريكّي������ة وقيم الدÁقراطّية التي  الّثقافة االأ

ن¶رّية دوغال�ش م������اك كريفور-  تّدعيه������ا 

عمال  ن¶رّية ليك������رت- م�سفوف������ة اإدارة االأ

6
. لبالك ومتون

باخت�ساٍر: قاد التطّور الهاFل يف flتلف 

اقت�سادّياً و�سيا�سّياً وتقنّياً   مناحي احلياة 

Kورًة معرفّيًة وKقافّي������ًة �ساملًة عRõّها تعميُم 

 pالّثورات pن�رص الوعي مبنتجات Öأ�سالي وتطّور  ا

الثقافّية، ما �سا¥ املوؤ�ّس�ساتp اإىل اإعادة الن¶ر 

بنف�سه������ا من حيث اأهدافها وط������ر¥ اإدارتها 

واأ‰اط تفاعلها م������ع العاملن فيها وبيÄتها، 

تلك الّتحّوالُت االجتماعّيُة الكiÈ ا�ستتبعت 

 pامناً معها للن¶رّياتõتطّوراً مرافقاً لها ومت

دارة. دارّية وعلم االإ االإ

 á```°SQÉªŸG  ‘  á```aÉ≤ qãdG  ô```KCG  kÉ```«fÉK

  á qjQGO E’G

دارّي������ة بقدرتها على  “ت������اR املمار�سة االإ

دارة،  ن بعلم االإ جذب اهتمام غ������ري املخت�سّ

ّنها تُ�سبع نهمك للملمو�ش والعياÊّ واملعا�ش،  الأ

دارة وŒريداتها التي  وتُبعدك عن فل�سفة االإ

قد ال تعنيك.

للممار�سة بريق يخطف اأب�سار املجّردين 

ّنها من جهٍة اأوىل بيان ÷دارة  واملجّربن، الأ

الن¶رّي������ة وfi������ك يثب������ت �سّح������ة اأو خط������اأ 

الفر�سّي������اتp الت������ي بُنيت عليه������ا، ومن جهٍة 
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Kاني������ٍة هي املعن الذي من������ه ت�ستقي العقول 

اأفكارها وتلحß منه اإرادة البحث الّ¶واهر 

التي حتتاê اإىل تعميماٍت ن¶رّيٍة، لذا Áكننا 

دارّية باحلكم والقا�سي  و�سف املمار�س������ة االإ

ال������ذي ال يختلف ب�ساأنه fiلّق يف �سماء العلم 

وغّوا�ش يف ّ÷ة العمل.

دارة تُثار م�سكلة  اإRاء ممار�سٍة اأف†سل لالإ

دارّية من جمتمعها الذي  نقل الن¶رّي������اتp االإ

أنتجها اإىل باقي املجتمع������اتp بغية تطبيقها  ا

واال�ستف������ادة منها يف ميادين العمل، وجوهر 

امل�سكل������ة اإّ‰ا ه������و اختالف������ات Kقافّية بن 

املجتمع املنت للن¶رّية واملجتمع امل�ستورد لها، 

دارّية مو�سومة بثقافة املجتمع  فالن¶رّي������ة االإ

املنت������ وحتمل يف طّياتها جينات������ه الثقافّية 

التي توؤ�ّس�ش لبداية االف������رتا¥ بن مقوالتها 

ومفاهيمها وفر�سياتها من جانÖ وبن قيٍم 

آلياتp حكٍم قد  ومعتقداٍت وعاداٍت وقوانن وا

تقف حاFاًل اأمام تطبيقها من جانK Öاٍن. 

خرين   »تُ¶هر fiاول������ة نقل فّن قيادة االآ

خ������ذ باحل�سب������ان قي������م املروؤو�س������ن  دون االأ

 ..ìباأّنها حت¶������ى بالقليل من فر�������ش النجا

حت������اول دول لها م�ستويات flتلفة من النمّو 

االقت�س������ادّي والبنى االجتماعّي������ة املختلفة 

والّن¶������م االقت�سادّي������ة واملوؤ�ّس�س������ات والقيم 

دارّية- املحرر  االإ  pسلّية امتالك الّتقانات� االأ

ا÷دي������دة نف�سها، وه������ذه الّتقانات ال تكون 

fiاي������دًة قيا�ساً اإىل القي������م: ويعني ا�ستعمال 

هذه التقاناتp باأّنه يتوّجÖ على �سّكان البلد 

امل�ستقب������ل تعلّم التقنّي������اتp ا÷ديدة للقيادة، 

.
7
و�سلوكّياٍت جديدًة باعتبارهم مروؤو�سن.«

�سع������Ö لناقل������ي الن¶رّيات  ل������ذا كان االأ

تكيي������ُف fiتوي������اتp املنقولp م������ع خ�ساF�ش 

املنقول اإليه واأقلمة مفاهيم الن¶رّية املنقولة 

م������ع الّن�س������ق الثق������ايّف ال�ساF������د يف املجتمع 

املنقولة اإليه، ولعّل اأقرب ت�سبيٍه لهذه احلالة 

ما يفعله جهاR املناعة يف ا÷�سم حن يرف†ش 

 Öاختالف تركي Öروع������اً فيه ب�سبõع†سواً م

الÈوتيناتp بن املõرو´ واملõرو´ فيه.

 pجاجة الثقايّف ملحاوالتõعنق ال Öيُ�سّب«

 Fا÷ديدة للقي������ادة نتا pانت�س������ار الّتقان������ات

عل������ى �سري املوؤ�ّس�س������ة، مث������اًل اإذا اأخذنا قناة 

نقل ال�سكاوي يف البلد ذي الفا�سل الرتبوّي 

اأي البلدان التي ت�سم Kقافتها باأن  الق�سري 

تكون امل�سافة بن الرFي�ش واملروؤو�ش ق�سرية- 

 pم������ن اأجل قيام عالقات Èاملحرر فاإّننا نعت

عم������ٍل فّعالة ن�ستطي������ع اأن ن�س������ري باخت�سار 

اخل§ الرتب������وي، وننقل ال�سكوi مبا�رصة اإىل 

 Öع املدير العاّم للموؤ�ّس�س������ة، ويكون من ال�سّ
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أّي قن������اة يف البل������دان ذاتp الفا�سل  تنفي������ذ ا

الرتب������وّي الكبري، �سوف يخ�س������ى املروؤو�سون 

 iاالنتقام، و�س������وف تكون ال�سكاو pاإج������راءات

8
مبالغاً فيها..«.

».. تعلّ������م الق������ادة الذي������ن �سيعملون يف 

البلدان الت������ي توّلد Kقافته������ا فا�ساًل رتبوياً 

كبرياً ال�سلوك ك�سلطوين وا�سحن من اأجل 

9
اأن يكونوا فّعالن«.

وقد جرت fi������اوالت لت�سنيف البلدان 

دارة فيه������ا ببع†ش  وف������ق ارتب������اط ‰������§ االإ

أKر  Xهار ا اتp الثقافّي������ة، يف fiاولٍة الإ
ّ

املتغ������ري

دارّية، وقد  الن�سبّية الثقافّية يف املمار�سة االإ

ا�ستطاعت هذه الدرا�سات التو�ّسل اإىل بع†ش 

دارة بن  أ�سالي������Ö االإ ال�ّسم������اتp امل�سرتكة يف ا

10
ٍ Kقايف واحٍد. البلدان املنتمية اإىل ن�سي

واإن كان م������Èّراً اال�ستفادة من الن¶رّيات 

دارّي������ة املُنتجةp يف جمتمع������اٍت اأخرi فاإّن  االإ

دارة  ّن »االإ دارّي������ن لي�ش مقبوالً الأ ا�سترياد االإ

مهن������ة fiلّية، اإذ تعم������ل يف بيÄتها والّ¶روف 

املحلّية املحيطة بها، فال بّد من تكوين اإدارّين 

11
أكّفاء ليُح�سنوا ممار�ستها«. fiلّّين ا

مريكّية العرا¥-  هيونّية االأ أمل تدّم������ر ال�سّ ا

لتها الع�سكرّية- بو�ساطة م�ست�ساريها  اإ�سافًة الآ

دارّين يف الوRارات العراقّية? االإ

للممار�سة  الثقافّي������ُة  املح������ّدداُت   RÈ������ت

 pدارّية املبا�رصة من خالل تفّح�ش عالقات االإ

الّتفاعل بن املوؤ�ّس�سة وبيÄتها ويف تفاعالتها 

الداخلّية، ولهذا �س������وف ن�سلّ§ ال†سوء على 

هذي������ن امل�سارين للّتفاعالتp اإXهاراً للعنا�رص 

�سا�سّي������ة يف عم������ل املوؤ�ّس�س������ات  الثقافّي������ة االأ

واإداراتها. 
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ترتب§ املوؤ�ّس�سة بالبيÄة بتّيارين حركّين 

: pمن التفاعالت

∫ تّي������ار خارê م������ن املوؤ�ّس�سة  qh
C’G QÉ``` q«àdG

 pة، وفيه نوعن م������ن املكّونات������Äاه البي������Œبا

: املخرجات

flرجات مادّية: ما تقّدمه املوؤ�ّس�سة من 

�سلٍع وخدماٍت.

flرج������ات Kقافّية: ما تقّدم������ه املوؤ�ّس�سة 

للمجتم������ع م������ن Œربته������ا اخلا�ّس������ة، وهي 

 Èقافة املجتمع عK بذلك ت�سه������م يف �سياغة

اإبراRه������ا نتاF تفاعالته������ا الّداخلّية ملا هو 

خارجه������ا، مثال ذلك: اأن¶مة حوافõ خا�ّسة، 

Œارب بتن¶يم العمل والتعامل بن الّروؤ�ساء 

واملروؤو�سن، تقنّيات flرتع������ة يف املوؤ�ّس�سة، 

حلول مبتكرة مل�س������اكل تعاÊ منها موؤ�ّس�سات 
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 õن¶������رة جديدة لدور امل������راأة يف حّي ،iاأخر

املوؤ�ّس�س������ة وخ�سو�سّي������ة عمله������ا، اقرتاحات 

لتعديل اأن¶مٍة وقوانن، روؤية جديدة لبع†ش 

أ�سخا�ش مهنّيون وقيادّيون  أف������كار، ا الوقاFع، ا

قد ت�ستفيد منه������م موؤ�ّس�سات اأخرi، معايريُ 

أداٍء، طرُ¥ قيا�ٍش م�ستحدKة،..اإلخ. ا

أّن املوؤ�ّس�س������ات مكان  ه������ذا ف†ساًل ع������ن ا

احتكاٍك وح������واٍر Kقايف ب������ن اأفرادها، مما 

أو تهمي�ش بع†ش املكّونات  ي������وؤّدي اإىل تر�سيخ ا

الثقافي������ة له������م، فينعك�ش عل������ى �سلوكهم يف 

 pرياتKّم������ة تّي������ار م������ن الّتاأK أّن اأ�رصه������م، اأي ا

الّثقافّية بن املوؤ�ّس�س������ة والبيت، اإذ غالباً ما 

يعود العاملون اإىل عاFالتهم fiّملن بتجارب 

واعتقادّيٍة جديدة  قيمّي������ٍة  وا�ستخال�س������اٍت 

جراء حواره������م مع RمالFه������م ومالح¶تهم 

وfiاكمتهم لثقافات اأقرانهم يف العمل.   

ÊÉ تّيار يت�سّكل من تاأKري البيÄة  qãdG QÉ q«àdG

يف املوؤ�ّس�سة، وهو بدوره ُمكّون من نوعن من 

: pاملدخالت

مدخالت مادّية، مثل: اأو�سا´ املناف�سن، 

أّولّيٍة، بنية  تقنّي������ات مادّي������ة، اأدوات، م������واد ا

حتتّية من ط������رٍ¥ و�سدوٍد وج�س������وٍر وم�ساٍف 

أم������وال، اأو�سا´  وجامع������اٍت و�سبكاتp هاتٍف، ا

اقت�سادّية..الخ. 

ّول  مدخ������الت Kقافّية، وهي نوع������ان: االأ

منهم������ا يوؤKّ������ر يف ن�س������اط املوؤ�ّس�س������ة املبا�رص 

ويف م������Èّر وجودها من قبي������ل: عاداتp �رصاء 

ال�ّسلعة اأو اخلدمة املقّدمة من قبل املوؤ�ّس�سة، 

ت�سهي������الٍت حكومّي������ٍة، بريوقراطّي������ٍة، ف�ساٍد، 

ن¶مة  جمملp القوان������ن احلاكمة و�ساF������رp االأ

املح������ّددة لن�س������اط املوؤ�ّس�سة، درج������ةp التطّور 

 pامل�ستهلك������ن، موافقة pتف†سي������الت ،
ّ
التقن������ي

 pالقيم واملعتقدات pال�ّسلعة اأو اخلدمة ل�سلّ������م

..اإلخ .

اأما الن������و´ الّثاÊ من املدخالتp الثقافّية 

فه������و مّم������ا يوؤKّ������ر يف املوؤ�ّس�سة ب�س������ورٍة غري 

مبا�������رصٍة وال يطال مÈّر وجوده������ا، ويتكّون 

من قي������ٍم ومعتقداٍت ومركباٍت Kقافّية تت�سلّل 

اإىل داخل املوؤ�ّس�سة ع������È عّمالها ومديريها، 

مثل: Kقاف������ة العمل والن¶رة اإليه، خ�ساF�ش 

�سخ�سّية الفرد االنفعالّية، معتقداته، املنبت 

 ولون������ه الثقايّف، درج������ة الفردّية، 
ّ
قليم������ي االإ

ُمكنة قيم االلتõام بالقوانن، درجة الّتعليم، 

أة يف العمل..اإلخ.  الّن¶رة للمرا

و امل�سرتك ب������ن تي������اري الّتفاعالتp هو 

ن�س������ان، فالعامل يف  كاF������ن Kقايف يُدع������ى االإ

موؤ�ّس�س������ٍة ما م�ستهلك بالن�سبة ملوؤ�ّس�سٍة Kانيٍة، 

ودواف������ع �سلوكه بو�سفه عام������اًل تختلف عن 
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أّن ال�ّسلعة  مثيلته������ا باعتباره م�ستهلكاً، كم������ا ا

اأو اخلدم������ة املقّدمة من قبل املوؤ�ّس�سة تهدف 

ن�سانّية التي تدين ن�سوءاً  �سبا´ احلاجاتp االإ الإ

وتطّوراً لل�ّسي������ا¥ الثقايّف املوجودة فيه. ومن 

ُد الّتاأKرياُت الثقافّية على  pاملوؤ�ّس�س������ة تر êخار

تفاعالتها م������ن خالل خ�ساF�������ش املوّردين 

والّداFنن ووا�سعي القوانن وعاملي اأجهõة 

ّنه������م بدورهم كاFنات  الّرقابة و..و..اإلخ ، الأ

أي†ساً. Kقافّية ا
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دارة  من الناحي������ة الوXيفّية “ار�������شُ االإ

وXاF������ف متكامل������ًة م������ن تخطي������ٍ§ وتن¶يٍم 

وتوجيٍه ورقابٍة لتحقيق اأهداف املوؤ�ّس�سة، اأما 

دارة م�ستويات  من الّناحية البنيوّية ف������اإّن االإ

أن�سطة  مرتبة هرمياً ومرتبطة اأفقّياً بتكامل ا

اإدارة اإنت������اêٍ- اإدارة “ويٍل- اإدارة  اأق�سامها 

، وكّل  .. توXيٍف- ت�سوي������ق- تطوير املنت������

اإدارٍة تتبع لها جمموعة من البنى التن¶يمّية 

. ق�سم- فر´- داFرة.. دنى  االأ

دارة جميعها يف كّل  وُ“ار�������شُ وXاFف االإ

م�ستوiً بنيوي، فثّمة تخطي§ وتن¶يم ورقابة 

نتاê وكذا للتموي������ل والّت�سويق والّتوXيف  لالإ

..اإلخ.

 pاخل�سو�سّيُة الّثقافّية يف تفاعالت RُُÈ������ت

املوؤ�ّس�سة الداخلّية ب�سكٍل م�ستمر ودون توّقٍف 

دارة  آٍن يف جميع وXاFف االإ يف كل حل¶������ٍة وا

ول������دi م�ستوياتها البنيوّية كاّفة، كما حت†رصُ 

بقّوٍة املكّوناُت احل†سارّية ل�سخ�سّياتp العاملن 

�رصافّي������ة والو�ساFّية  واملديري������ن وا÷هاتp االإ

أولوّياتهم- منبتهم  درجة تعليمه������م- ا العليا 

- م������ا يعتÈونه مرجعّي������ًة روحّيًة- 
ّ
قليمي االإ

. درجة �سلطوّيتهم..اإلخ

دارة موؤّخراً  أدبّي������ات االإ لق������د Xه������ر يف ا

أو  م�سطل������ جديد ه������و: Kقاف������ة املوؤ�ّس�سة ا

املنّ¶مة، وكان ذلك ح�سيلة جهٍد ومالح¶ٍة 

أ�سباب  للفرو¥ بن املوؤ�ّس�ساتp بهدف معرفة ا

تبايناتها يف نتاF اأعمالها. 

نتح������ّد هنا ع������ن روحّي������ٍة معّينة ت�سبه 

االختالفاتp النف�سّي������ة والقيمّية بن تواأمن 

حقيقين برغ������م تطابق �سكليهما وانتماFهما 

�رصٍة واح������دة، وال�سوؤال  الع†س������وّي الواحد الأ

أو ما  ه������و: ما الذي ي�سّكل Kقاف������ة املوؤ�ّس�سة? ا

 لنكهته������ا وراFحتها 
ّ
هو الرتكي������Ö الكيمياFي

املمّيõة?ملاذا تتباين املوؤ�ّس�سات برغم وجودها 

 واحٍد مبكّوناته االجتماعّية 
ٍ

يف اإطاٍر جمتمعي

واالقت�سادّي������ة والت�رصيعّي������ة والتقنّية وبرغم 

ا�سرتاكها يف نوعّية ن�ساطها?
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�ش للم�رصف  مثاًل: ما الذي Áّيõ الفر´ 

´ من ذات امل�رصف? العقارّي عن الفر´ 

 põFر ا÷وه������رّي للرواK  البحو االأ
ّ

تب������ن

الّثقافّي������ة يف اإ�سادة �رصK ìقاف������ة املوؤ�ّس�سة، 

وهذه الرواõ������F هي بنية موؤتلف������ة من القيم 

 pواأ‰اط العالقات pواملمار�س������ات pواملعتقدات

واŒاه������اٍت   Ö������أ�سالي وا وتقنّي������اٍت  وط������رٍ¥ 

 Èوارتكا�س������اٍت خا�ّس������ًة باملوؤ�ّس�سة، تكّونت ع

الõم������ن وم������ن تراك������م اخل������Èاتp والّتجارب 

يجابّي������ة وال�سلبّية، وا�ستطاع������ت الت�سّكل  االإ

أ�سبه ب�سريٍة  بو�سفها من¶ومًة متما�سكًة، اإّنها ا

 :iخٍم معن������وي، بعبارة اأخرõٍة ب������Äذاتّيٍة ملي

Kقافة املوؤ�ّس�سة جمل������ُة معايرٍيٍ ممّيõة ترخي 

مديراً  بثقلها عل������ى اأي وافٍد جدي������ٍد اإليها 

كان اأو عاماًل وÈŒه على تكييف ت�رّصفاته 

ون¶رت������ه وخÈاته وخيارات������ه وعالقاته وفق 

مقت†سياته������ا م�ساي������رًة لها لال�ستف������ادة منها 

وŒّنباً ÷õاءاتها اإن هو عار�سها.

أمثل������ًة عن بع†������ش ا÷وانÖ يف  واإلي������ك ا

دارّية داخ������ل املوؤ�ّس�سة املنتجة  املمار�س������ة االإ

لثقافتها اخلا�ّسة:

هداف: يعتÈ البع†ش  - ÷هة حتديد االأ

هداف  أّن املوؤ�ّس�س������ة لي�ست �س������وi ن¶اماً لالأ ا

أه������داف  وا للعامل������ن  أه������داف  ا املتعاي�س������ة، 

أه������داف للمجتمع، وfiُّدُد هذه  للمديرين وا

أولوّيات كّل ط������رٍف امل�ساغة  ه������داف هو ا االأ

 Öساح� õقافّي������ة “ّيK وف������ق اأطر وب������اأدواٍت

اله������دف اإ�ساف������ًة اإىل و�سعّيت������ه االجتماعّية 

واالقت�سادّية.

اأهداُف عامٍل متعلّ������ٍم غري قرينتها عند 

هّمّية  املعطاة ملكّوناتp الهدف  ا÷اهل، واالأ

تُعّينُه������ا �سخ�سّية الف������رد ومعتقداته وقيمه، 

والّطم������وì قيم������ة فكرّي������ة حاكم������ة وfiّفõة 

لل�سل������وك، واملدير الذي يتبّن������ى قيم الف�ساد 

أولوّي������اُت اأهدافه flتلف������ًة عن مديٍر  تكون ا

د م������ا �سÄت من  pRال يتبّن������ى تل������ك القي������م.. و

أمثل������ٍة تراها يف موؤ�ّس�ست������ك عن دور الّثقافة  ا

أو  أه������داف RمالF������ك روؤ�ساFك ا يف حتدي������د ا

مروؤو�سيك.

- ÷ه������ة الّتن�سي������ق: وXيف������ة الّتن�سي������ق 

خط������رية وحيوّي������ة لدوره������ا يف دم������ البنى 

مهنّياً وKقافّي������اً يف م�سار حتقيق  املختلفة 

 pبعاد الثقافّية ملجموعات الهدف، و“ار�ش االأ

فرادp واملديري������ن دوراً حا�سماً يف  العمل واالأ

ت�سجي������ع وتثبي§ وتثم������ري جه������ود الّتن�سيق، 

ومن ه������ذه املوؤKّ������راتÁ pك������ن اأن نذكر: قيم 

الّتعاون والعمل ا÷ماعي، الفا�سل الرتبوي، 

أKره  Áان بامل�سارك������ة، اختالف اللهجاتp وا االإ
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، نÈة  pتلف امل�ستوي������اتfl يف االّت�سال ب������ن

������وت، طر¥ اإدارة االجتماعاتp وflاطبة  ال�سّ

È، احلنكة، عادات ودرجة  احلا�رصين، ال�سّ

اال�ستم������ا´   ، pاملعلوم������ات  Ö������وحج ال�رصّي������ة 

ا÷ّيد، الن¶������رة للو�ساF������ل التقنّية احلديثة 

اإنرتنت-  pاملعلومات وتب������ادل   pاالّت�ساالت يف 

..اإلخ. �سبكات داخلّية

- ÷ه������ة ال�ّسلطة: ان¶������ر اإىل عامٍل من 

اأ�سٍل ع�ساF������ري كيف Áاهي �سخ�ش مديره 

ب�سيخ ع�سريته، واإىل موXّفٍة ترi يف رFي�سها 

أو والدتها، واحلpß الفار¥ يف  �سورة والدها ا

فهم ال�ّسلطة وممار�ستها بن من يعتقد باأّنها 

امتداد ل�سخ�سه وعاFلت������ه وقبيلته وبن من 

يراها يف حّيõه������ا القانوÊّ، وهل تت�سّور اأن 

أو اأن ينج  ينج �ساركوRي بقيادة الهن������د، ا

أملانيا?. اأحمدي ‚اد بقيادة ا

فاخللفّي������اُت الّثقافّي������ة وح†سوره������ا يف 

آلّيات  �سخ�سّية الفرد حت������ّدد فهم ال�ّسلطة وا

واأهداف ا�ستخدامها ومدi قبول املروؤو�سن 

باخل†سو´ لها. 

- ÷هة الّتن¶يم: تõيد التحّوالت الثقافّية 

همّية الن�سبّية لبع†ش البنى التن¶يمّية  من االأ

مث������ل البن������ى امل�سوؤولة ع������ن الّرقاب������ة ونقل 

، وكذا بنى  ال�سكاوi والّتح�سن لنوعّية املنت

حرارة- تهوية  حت�سن �رصوط العمل املادّية 

ّحة وال�سالمة املهنّية. واحلفا على ال�سّ

أّنه يف بع†ش البلدان اأ�سب �ُسّبًة  أتعل������ُم ا   ا

ومثاراً لل�سخري������ة وجود ق�سٍم ي�سمى الذاتّية 

ّن ه������ذا امل�سطل������  أو �س������وؤون العامل������ن? الأ ا

دارّية دليل تاأّخٍر علمي  اأ�سب يف Kقافتهم االإ

وتخلٍّف ح†ساري ويعك�ش احتقاراً للخ�ساF�ش 

 pد للتحّوالتFعا Ö������ن�سانّية للب�رص، وال�سب االإ

االجتماعّي������ة- الثقافّية الت������ي اأ�سابت هذه 

املجتمعات و“ّخ†س������ت عن ا�ستبدال مفهوم 

فراد مبفه������وم اإدارة املوارد الب�رصّية  اإدارة االأ

الذي ت�سطف خلفه موؤ�ّس�سات وبنًى ت�رصيعّية 

وقيمّي������ة وتراكم مع������ريف والتõامات متعّددةُ 

وج������ه من flتل������ف امل�ستوي������اتp ال�ّسيا�سّية  االأ

دارة  أ�ساليÖ االإ ات يف ا
ّ

واالجتماعّي������ة وتغ������ري

وطر¥ ممار�ستها �سّيدته������ا كلّها Kورة Kقافّية 

ن�سان باعتباره هدفاً اأعلى  اأخذت تن¶������ر لالإ

وقيمًة مثلى بدالً م������ن الّن¶رة ال�سابقة التي 

.Öفح�س êٍكانت تراه و�سيلة اإنتا

ويف flتل������ف جوانÖ الوXيفة التن¶يمّية 

كدرجة املركõّي������ة والالمركõّية والّتفوي†سات 

وال�سالحّي������ات واملجموعات غ������ري الر�سمّية 

أ�س�������ش الرّتقي������ة واإ�سن������اد الوXاF������ف وKقل  وا

املوا�سف������ات الّثقافّي������ة فيها..اإل������خ ت�ستطيع 
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أ�ساليÖ عي�ٍش  اأن تُقاب������ل كّل من¶ومة قي������ٍم وا

وتقالي������د ومعتقداٍت واŒاه������اٍت بتاأKرياتها 

يف �سل������وك املروؤو�س������ن والّروؤ�ساء لرتi كيف 

 Öف التن¶يمّية باملرّك������FاXتتحّدد تل������ك الو

الثقايّف الذي تنتم������ي اإليه جمموعاُت العمل 

يف املوؤ�ّس�سة. 

 
ّ

أّن الّتغ������ري يف Rمنن������ا اأ�سب������ وا�سح������اً ا

املوؤ�ّس�سة- بيÄتها-  ط������راف  �سامل ÷ميع االأ

احلكومات- العامل- املدي������ر وعميق طال 

 كاّفة، وعّرت 
ّ
جوانÖ الوج������ود االجتماع������ي

التب������ّدالت القيمّي������ة و“ّكنها م������ن �سخ�سّية 

دارّية من  ن�س������ان املعا�������رص املمار�س������ة االإ االإ

برقعها املادّي، واأXه������رت عوRها لالقرتاب 

ن�سان، ون�سجت عالقاٍت جديدًة  أك م������ن االإ ا

داب والفنون، بعد اأن اأ�سب الب�رص يف  مع االآ

وقتنا غري ما كان������وا عليه قبل حفنٍة �سغريٍة 

أك������ Kقاف������ًة ووعياً بذا  من ال�سن������ن، فهم ا

ته������م وخ�ساF�سها احل†سارّي������ة-  الثقافّية، 

أك������ درايًة باإن�سانّيتهم ومتطلّباتها، ومل تعد  وا

مطالبهم مقت�رصًة على حت�سن �رصوط العمل 

الفيõياFّي������ة وات�سع نط������ا¥ ن†ساالتهم لي�سمل 

 õجور واحلواف اإ�سافًة اإىل مطلR Öي������ادة االأ

دراê املتõايد خل�ساF�سهم  املادّية مطالÖ االإ

أ�سالي������Ö العمل  الثقافّي������ة- احل†سارّي������ة يف ا

دارة. واالإ

أ�سلوب وطر¥ اإدارة  أّن ا أل�س������ت معي يف ا   ا

عام������ٍل يف القرن التا�سع ع�������رص تختلف عن 

ّول  أ�سلوب اإدارة عامٍل يف الع�رص احلاّ›? فاالأ ا

كان Á†سي ُجل وقت������ه يف العمل، وعالقاتُه 

االجتماعّي������ة وُمثُلُ������ُه الفكرّي������ُة ومعتقداتُ������ُه 

امل�ستم������ّدةُ من واقعه fiكوم������ة بتخلّف �سبل 

واأدواتp تطويرها ومبحدودّية الو�ساFل التي 

أّما العامل يف وقتنا  Áلكه������ا لل�سمو مبلكاته، ا

 ، pّياتFفرتاه م�ساه������داً للف†سا 
ّ
ّمي حّت������ى االأ

 Öٍبن�س حاماًل لهاتف������ه اخللوّي، منخرط������اً 

 
ٍ

متفاوتٍة مبخا�س������اتp جمتمعه، �ساحÖ راأي

لة، هذا عدا  وال يقبل اأن يُعام������ل معاملة االآ

عن قدرته على اإي�سال �سوته عÈ نقابته اأو 

عالم املعا�رصة، وهو ي�ستطيع اليوم  و�ساFل االإ

 Êن�سا بدا´ االإ أنتجه االإ اأن ي�سل اإىل اأرقى ما ا

م�رصحاً و�سعراً ومو�سيقا ودراما ب†سغطة Rر  

وه������و يف منõله، دون احلاج������ة اإىل دفع Kمن 

احل�سول على ه������ذه اخلدماتp الثقافّية من 

أو وقته. ماله ا

وكّل ذل������ك ّ” بف†س������ل الّتح������ّول الثقايّف 

، واملتج�ّسد ب¶هور  pالذي اأ�ساب املجتمع������ات

معاي������ري اجتماعّية وفكرّي������ة وقيمّية جديدة 

آلياتها على  فر�س������ت جÈوته������ا ومنطقه������ا وا

ت الكثري 
ّ

عالق������اتp العم������ل، وقلب������ت وغ������ري
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من الع������اداتp والعالقاتp ب������ن الب�رص روؤ�ساء 

ومروؤو�سن،  ويف هذا اخل†سم من التغرّيات 

 Fسباب عن الّنتا� اأ�سحت fiاولة ف������رR  االأ

ات االقت�سادّية- 
ّ

جه������داً �ساFع������اً، فالتغ������ري

االجتماعّية- التقنّية تكون يف ذاتp اللح¶ة 

�سبباً ونتيجًة لرتجماتها الثقافّية التي تنّوعت 

 Öأ�سالي م¶اهرها وم�سادرها: من تبّدٍل يف ا

الّن¶������م ال�سيا�سّي������ة واحلك������م، وتعميٍق لدور 

الÈملاناتp واأجهõة الّرقابة يف مراقبة اأعمال 

احلكوم������اتp واملديري������ن، وXهورp م������ا �سّمي 

، وتعاXمp نفوذ  حافة ال�سّ ال�ّسلطة الّرابع������ة 

ن�سان  قيم امل�س������اواة واحلرّية يف �سخ�سّية االإ

املعا�������رص، وتõايدp دور الّنقاب������اتp واملنّ¶مات 

وا÷معي������اتp و�ساFر البنى غ������ري احلكومّية، 

وتطّور الّت�رصيعاتp وتراك������م اإ‚اRاتp ن†سال 

، واحلماية الت������ي وّفرتها قوانن  pالّنقاب������ات

العمل والتاأميناتp االجتماعّية عند التقاعد 

أة يف  �سابة، واملكانة املتõايدة لدور املرا أو االإ ا

املجتمع عاّمًة ويف عالق������اتp العمل خا�ّسًة، 

حدا ومن������ع ا�ستغالل  أ�س�������ش ت�سغي������ل االأ وا

طف������ال، وحترمي الّتفرقة العن�رصّية، ومنع  االأ

Œار بالب�رص..اإلخ. االإ

أو ُجرت  ن ل������و �سّغلت طف������اًل، ا أن������ت االآ فا

أ�سوداً للون  أٍة يف العمل، اأو Xلمت ا على ام������را

أو تدفÄة  أو تقاع�س������ت يف تهوي������ة ا ب�رصت������ه، ا

 p جور، ومل “ن أّخ������رت دفع االأ أو ا موؤ�ّس�ستك، ا

، واإن مل  امللõم������ة قانوناً العاملن اإجاRاتهم 

تُ�سّجله������م يف التاأميناتp االجتماعّية، ف�سوف 

تقوم الدنيا عليك ولن تقعد قبل اأن ترعوي 

وتر�سخ ملتطلّباتp املعايري ا÷ديدة يف العمل 

، ول�سوف تاُلحُق من قبل  وهي مكّون Kقايف

وRارة ال�ّسوؤون االجتماعّية والعمل والق†ساء 

حاف������ة واأجهõة الّرقاب������ة والّنقابة التي  وال�سّ

يتب������ع لها العامل واالحت������اد الّن�ساFي اإن كان 

أًة، ومن جمموع������ٍة ال ح�رص لها  امل¶ل������وم امرا

من املوؤ�ّس�سات ال�ساهرة على ُح�سن التõامك 

باملعاي������ري ا÷دي������دة التي اأوجده������ا التحّوُل 

الّثقايّف يف �سو¥ العمل.

ولهذا تكون مطالباً يف كّل حل¶ٍة بالتاأقلم 

مع التغرّيات التي ت�سيÖ هذه املعايري فاأنت 

ال ت�ستطي������ع- دون اأن تنال ج������õاًء- Œاهل 

قانوٍن �س������در اأو عرٍف كّر�ست������ه املمار�سة اأو 

أو قيم������ًة fiّركًة لل�سلوك  معتق������داً م�سيطراً ا

أو انتماًء روحياً Áلك اأفÄدة العاملن لديك  ا

وروؤ�ساFك وRباFنك وموّرديك ومراقبيك.

 ورمّبا يك������ون اأكÈ حاف������õٍ لعاملٍة لديك 

توفري رو�س������ٍة البنها، ولعّل �سبÖ الرّتاجع يف 

أداء البع†������ش هو لون ا÷������دران اأو مو�سيقا  ا
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غري fiّببة ت�سدì م������ن مكاٍن ما، وقد يهدر 

الكثريون من وقت العمل حتّدKاً يف هواتفهم 

نرتنت، وقد يفقد  أو ت�سّفح������اً لالإ املحمول������ة ا

موXّ������ف تركي������õه ومثابرته لوف������اة مرجعّيٍة 

 . �سيخ - فنان Kقافّيٍة له 

اإن �سÄ������ت الّتف�سي������ل يف كّل دقاF������ق  و 

يقنت  داراتp الأ  ل������الإ
ّ
وحيثّي������اتp العمل اليومي

أّن مكانة اخل�ساF�������ش الثقافّية يف ال�سلوك  ا

دارّي للب�رص كمكانة الري للغيوم، ودورها  االإ

 ، pك������دور ا÷اذبّية يف منع تطاي������ر املوجودات

م التي تلد طفلًة ال تلبث اأن ت�سري  وه������ي كاالأ

أّماً. خرi ا هي االأ

 á É G

دارّي  هل Áك������ن التعبري عن الواق������ع االإ

بلغٍة غري لغ������ة الّت�سنيف والتجريد وباأدواٍت 

غري اأدوات العلم? مل ال? 

من الّطريف م������ا رواه › �سديق flت�ش 

دارة حن اأ‚õ درا�سًة لتطوير عمل  بعل������م االإ

موؤ�ّس�سته وا�ستب�رص ح�سن اللقاء وجõيل الّثناء 

غ������ري املخت�ّش بعلم  عل������ى جهده من مديره 

، فكانت العاقب������ة عك�ش ما اأمل، اإذ  دارة االإ

أ ذاك املدير  فعلت������ه دون اأن يقرا ُقر´ على 

أو ي������رi ما �سّطرته اأفكاُر �سديقي املتحّم�ش  ا

لغاء والّت�رص´  للتطوي������ر ب�سبÖ ُمكنةp قي������م االإ

وطب������ا´ العجرفة والّتعا› وع������ادة االعتداء 

خرين التي “لّكت ذاك  على اخت�سا�������ش االآ

املدير.
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1802009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

دارة،  10- »م��ن خالل درا�سة الرتباط بن �سلم الفا�سل الرتبوي و�سل��م الروح الفردّية باعتبارهما بعدين ثقافين يف الإ

فراد الذين ي�ستاأثرون بال�سلطة تزداد كلما ازداد الفا�سل الرتبوي وتنق�ص بنق�سانه،  ظهر اأّن درجة التبعّية العاطفّية لالأ

فراد حيال اجلماع��ات واملوؤ�ّس�سات والتنظيمات التي ينتمون  وك��ذا هي العالقة بن ال��روح الفردّية ودرجة تبعّية الأ

اإليها.

ومت تق�سيم البلدان اعتماداً على هذا املقيا�ص الثنائي اإىل اأربع جمموعات هي:

وروبّية )اإيطاليا ،اإ�سبانيا، بلجيكا،  بلدان ذات فا�سل رتبوي كبري مع عقلّية فردّية: وت�سمل فرن�سا والبلدان الالتينّية الأ  -1

جنوب اأفريقيا( واأ�سلوب القيادة فيها  اأبوي ي�سع حاجزاً مع الفردّية احلما�سّية للمروؤو�سن.

نكلو�ساك�سونّية )الوليات املتحدة ، بريطاني��ا، اأ�سرتاليا، كندا،  فا�س��ل رتبوي متو�سط م��ع عقلّية فردّية: البل��دان الأ  -2

هولندا، نيوزيالندا( واأ�سلوب القيادة فيها ا�ست�ساري وتاأتي مبادرة ا�ست�سارة القاعدة فيه من الرئي�ص.

فا�س��ل رتبوي �سعيف مع فردّية متو�سطة: يغطي البلدان اجلرمانّية وال�سكندنافّية ورو�سيا )اأملانيا، �سوي�سرا، ال�سويد،   -3

الرنويج، اإيرلندا، الدامنارك، فنلندا، النم�سا، فل�سطن املحتلة( هو اأ�سلوب ت�ساركي اأو دميقراطي.

فا�سل رتبوي كبري مع عقلّية جمعّية )انعدام العقلّية الفردّية(:البلدان العربّية، تركيا، اإيران، اليابان، اأمريكا الالتينّية،   -4

يوغو�سالفيا.«.)12(.نالح��ظ اأّن البل��دان ذات الفا�سل الرتب��وي الكبري والعقلّية اجلمعّي��ة مبجملها هي دول نامية 

با�ستثن��اء اليابان، وهذا يعود اإىل قدرة اليابانين على تكييف ثقافتهم م��ع متطلبات النهو�ص بالقت�ساد واملجتمع اإذ 

».. يتك��ّون ال�ست��دلل الثقايّف املثايل من اإعداد تركيبة ثقافّية جديدة حتف��ظ القيم املحلّية القدمية والعنا�سر املعتربة 

اأ�سا�سّي��ة وت�سمح لهذه التقانات اجلدي��دة بال�سري.رمبا يكون البلد الذي جنح ب�سكل اأف�سل من غريه يف هذا اخلط هو 

اليابان« )13(.

عمال- ترجمة د. حممد مرعي- دار طال�ص للن�سر-  مم يف اإدارة الأ ملزيد من التف�سيل انظر: كتاب الفروق الثقافّية بن الأ

دم�سق 1993.

11- د. طاهر رجب قدار- املدخل اإىل اإدارة اجلودة ال�ساملة وiso  9000- دار احل�ساد- 1998- �ص54.

12- اأ�س�ص اإدارة املوارد الب�سرية- مرجع �سبق ذكره- �ص 362.

13- اأ�س�ص اإدارة املوارد الب�سرية- مرجع �سبق ذكره- �ص 359.
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181 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

اياها، و�ساركها ساياها، و�ساركها ساياها، و�ساركها  سها ال�سعر همومها وق†سها ال�سعر همومها وق† ها ال�سعر همومها وق†مها ال�سعر همومها وق†م مسمس س وقا�س وقا� وقا� إمة عÈ التاريخ اإاّل إمة عÈ التاريخ  أ م������ا من ا

اريه������ا، والRمها حياته������ا باريه������ا، والRمها حياته������ا باأ�سكالها كافة، وعاي�سها مناخ������ات ما بها، وما  ريه������ا، والRمها حياته������ا بسريه������ا، والRمها حياته������ا بس سم�سم�

ريتها، ونب†ش وجدانها، سريتها، ونب†ش وجدانها، سريتها، ونب†ش وجدانها،  سريتها عÈ الõمن، وكان ترجمان �سريتها عÈ الõمن، وكان ترجمان � ريتها عÈ الõمن، وكان ترجمان �سريتها عÈ الõمن، وكان ترجمان �س سحوله������ا، وواكÖ م�سحوله������ا، وواكÖ م�

ُ يف الذاكرة، وُعمقا يف الذاكرة، وعمقا يف الذاكرة، وُعمقاً يف الده������ر، وامتداداً يف الõمان،  ُوحرك������ة تاريخها بُع������داوحرك������ة تاريخها بع������داوحرك������ة تاريخها بُع������داً

حراء العرب ذلك سحراء العرب ذلك سحراء العرب ذلك  سفاف �سفاف � فاف �سفاف �س ست م������ن �ست م������ن � ت م������ن �ست م������ن �س سول جذ´ نخل انبج�سول جذ´ نخل انبج� أ ًابت������داًءابت������داًء من �سهقة ا

احة ساحة ساحة  س الوه������اê على امتداد م�س الوه������اê على امتداد م� ش�رص الفاتن اخلالب، لتكون القب�ش�رص الفاتن اخلالب، لتكون القب�ش املجه������ول االآ

…Qƒد �سbاfو Öاتc

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁
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1822009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

ب������ذاك الرفيف  الك������ون الوا�سع������ة، وانتهاء 

اخل������ار¥ لراية Rرعها وه������ الفكر واملعرفة 

آتياً على جبهة  ياسياسياً يف التاريخ وحا�رصاً وا سما�سما�

 Êالكو Öسي الغي Êالكو Öسي الغي Êالكو Öي الغي سقا�سقا� أ ذل������ك الفلك املمتد يف ا

������ارات كما هو س������ارات كما هو س������ارات كما هو  سط������راف واحل†سط������راف واحل† املرتام������ي االأ

احلال الذي قام منذ فجر الدهر، وقاFم اإىل 

عر سعر سعر  سمة العرب، و�سمة العرب، و� أ Rل بن اأمة عريقة هي ا االأ

يل، يحمل سيل، يحمل سيل، يحمل  س�س� م������ة االأ عر هذه االسعر هذه االسعر هذه االأ سع¶يم هو �سع¶يم هو �

جيال عبقاً ������ي يف الõم������ان واالس������ي يف الõم������ان واالس������ي يف الõم������ان واالأ �Áسداه و�Áسداه و داه وÁ�سداه وÁ�س س�س�

جذالً بال غياب.

م������ة بجذور  اب������ك ج������ذور هذه االساب������ك ج������ذور هذه االساب������ك ج������ذور هذه االأ سن ت�سن ت� اإ

عري������ة من������ذ بداي������ة التكوين سعري������ة من������ذ بداي������ة التكوين سعري������ة من������ذ بداي������ة التكوين  سي������دة ال�سي������دة ال� ي������دة ال�سي������دة ال�س سالق�سالق�

عر سعر سعر  سىل دار�ش تاريخ ال�سىل دار�ش تاريخ ال� اري لها يوحي ساري لها يوحي ساري لها يوحي اإ ساحل†ساحل†

أم������ة العرب، وراوي  االعرب������ي باالعرب������ي باأنه هو تاريخ ا

 ،
ّ
������ور، وهو وجدانها احلي
ّ
������ور، وهو وجدانها احلي
ّ

������ور، وهو وجدانها احليس������ور، وهو وجدانها احليس س�سريتها عÈ الع�س�سريتها عÈ الع�

ها الدافق باحل������رارة ودÁومة احلياة سها الدافق باحل������رارة ودÁومة احلياة سها الدافق باحل������رارة ودÁومة احلياة  سونب†سونب†

كما ج������اء يف مقدمة هذا البحث، من خالل 

شها ا بها لتكون لغة قري�شها ا بها لتكون لغة قري�ش، ولغة  ها ا بها لتكون لغة قري�سها ا بها لتكون لغة قري�س سلغة اخت�سلغة اخت�

 Rعجا إن، لغ������ة البيان واالإن، لغ������ة البيان واالإ آ االعرب، ولغة القراالعرب، ولغة القرا

اخلالد.. تلك اللغ������ة التي ا�ستنطقها الدهر 

إفقالت جملته������ا اخلال������دة: »واإن من البيان  إفقالت جملته������ا اخلال������دة: »و

ل�سحرا«.

ال كان ال كان ال ب������د لنا من وقفة لكي نتعرف  اإذاً

 ،
ّ
فيها عل������ى اأ�سول حرك������ة ال�سع������ر العربي

وخ�ساF�س������ه، ومدلوالته، ولكي نتعرف على 

�سول فاإن������ه يجÖ علين������ا بدايًة اأن  تل������ك االأ

نتع������رف على اللغ������ة التي انبث������ق منها ذلك 

ال�سع������ر، وكانت ل������ه الينب������و´ وال�سند الويّف 

يف بنيانه الع¶يم، وبقاF������ه وا�ستمراريته يف 

الõمان. تل������ك اللغة مبا حوته من خ�ساF�ش 

ومرتكõات ومقومات ومفردات غنية بهم�سها 

املو�سيق������ي العذب، واملوج������ع احلõين يف اآن 

واحد، واملوغ������ل يف ال�سميم وحتى غاية ما 

يتمناهُ الفكر، وكاأنه������ا، اأي اللغة هي ا÷�رص 

 õالذي ي�سل بن احلياة والفكر، والكلمة رم

 يف تلك اللغة.
1
يجاد اخللق واالإ

ر�ش  فه������ي تنفرد بذاتها من بن لغات االأ

جميعها لتعطي هذا املخõون الرتاKي الفكري 

جيال املتعاقبة من  بداع������ي لالأ والثقايف واالإ

 iÈيقة تاريخية كKثل: وÁ خالل ال�سعر الذي

لعهٍد راFع من عهود التاريخ يف جõيرة العرب 

، اإذاً فهي ت�سكل التاريخ مبدلوالته 
2
وحولها

أبعاده كافة، التاريخ الذي  ورموRه واأحداKه وا

÷������اأت اإليهp ا�ستنطق �سامت������ُه، واأطرُ¥ بابُه، 

فوجدت Œاوباً عجيباً بن ال�سعر والتاريخ، 

واأخ������ذت تلوì يف �س������وء الدرا�سة التاريخية 
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183 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

املفهومات ال�سادقة لذل������ك ال�سعر، وتت†س 

3
اخل�ساF�ش الفنية القدÁة له.

أو املقدمة التي  اإذاً من خالل املدخ������ل، ا

 
ّ
أ�سا�ش ه������ذه الدرا�سة ل�سعرنا العربي ت�سكل ا

بهموم������هp وق†ساياه املعا�������رصة، وتوRعها بن 

�سالة   ت�سكل������ه وت�سكيل������ه الكل������ي: االأ
ّ
�سق������ي

تي: واحلداKة، فاإننا نرi االآ

- مل������ا كان ال�سعر العرب������ي ي�سكل »وKيقة 

تاريخية ك������iÈ« يف بني������ان التاريخ ا÷Fõي 

التاريخ الكل������ي: بحلقاته  متن������ا  والكل������ي الأ

 Öاحلق Èاملرتابطة املت�سلة بع†سها ببع†ش ع

والتاريخ  كلها، و�سوالً اإىل الõم������ن الراهن، 

، فما من قوة تاأتي  ا÷Fõي: حقبة اإKر حقبة

الحق������اً Áكن لها اأن تلغ������ي ال�سعر/ التاريخ 

أت������ي لتتمم  أو كليات������ه.. اإ‰������ا تا بجFõيات������ه، ا

بروؤيتها  وتكم������ل وت†سيف اإليه حلقًة جديدًة 

و�سيغته������ا الفكري������ة من جمموع������ة حلقات 

متنا�سقة ومت�سلة اإىل م������اال نهاية، لت�سارك 

يف اإع������ادة �سياغة وت�سكيل التاريخ مبفهومه 

العام من خالل من¶ورها، وروؤياها املعا�رصة، 

حدا املنبثق  ومن خالل �سيا¥ الق†سايا واالأ

عنه������ا ذاك التاري������خ، هذا م������ن ناحية، ومن 

ناحية اأخ������رi رب§ التاري������خ بحركة ال�سعر 

املتطورة تدرجاً وفق �سياقها الõمني، وحركة 

ت�ساعده������ا الفك������ري وفق مفه������وم التطور 

واالرتق������اء مم������ا يجعلن������ا نق������ول: اإن ال�سعر 

بكينونت������ه الواحدة واملتكامل������ة منذ البداية، 

واإىل وقتنا الراهن، وامت������داداً يف امل�ستقبل، 

 
ّ
�سي¶������ل Áثل بجذوره واأ�سوله التاريخ احلي

مة- ُمتفرداً فيما ي�سكله من  الناطق لهذه االأ

عالق������ة بينه وبن التاري������خ، وبينُه وبن هذه 

م������ة، وبينه وبن حركة التطور املرافقة له  االأ

واملال�سقة “ام االلت�س������ا¥ والتماêR �سمن 

بنية تكوينية واح������دة متالRمة، مما يحدونا 

الق������ول: اإن هذه اخل�سو�سي������ة ال تنطبق اإال 

، ولن تتكرر ك¶اهرة يف 
ّ
على �سعرن������ا العربي

أبداً. اأمة اأخرi، و�سعر اآخر ا

- اإن تعدد املذاهÖ ال�سعرية -تلك املدار�ش 

كادÁ������ي املنهجي- ومدلوالتها  مبفهومها االأ

Rمنة  الت������ي كان������ت ترافقها �سمن �سي������ا¥ االأ

مكن������ة حت������ى احلالة الراهن������ة “ثل يف  واالأ

واقعنا الثقايف وافدات معا�رصة ُم�ستحدKة، مل 

تكن قاFمة يف املا�سي الرتاKي البعيد، وهذا 

التطور يف تاري������خ ال�سعر العربي املعا�رص ” 

من خالل االحت������كاك واملقاربات التي “ت 

وقامت بن �سعرنا العرب������ي وال�سعر الغربي 
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1842009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

ن�ساÊ.. كان  وروب������ي والعاملي االإ االأ

ه������ذا حلقة م������ن حلق������ات التطور 

يف تاري������خ ال�سعر، وه������ذا التطور 

ال������ذي ح�س������ل يف بني������ة ال�سع������ر 

�سقاطات  �س������كاالت واالإ العربي واالإ

�ستحداK������ات الت������ي “ت عليه،  واالإ

التنطبق على كينونة وواقع ال�سعر 

ف������ا¥ الوا�سعة،  الغرب������ي به������ذه االآ

اإذاً فالتط������ور ال������ذي ح�سل عندنا 

Áثل بني������ة احلركة ال�سعرية ب�سكل 

ع������ام يف اإطار ت�سل�سله������ا التاريخي 

حتى الوقت الراه������ن والذي Áثل 

احلا�������رص باإ�سكاليات������ه ومعتقداته، 

والتقني������ات احلديث������ة التي طراأت 

عليه، والروؤية املتقدمة التقنية والتكنيك يف 

ن�ساÊ، والõماÊ واملكاK ..Êورة  الرتكيÖ االإ

�سملت اأمور احلياة كافة مبا فيها بنية الفكر 

والثقافة، ف�سعرنا املعا�������رص، اإذاً هو امتداد 

مة ككل:  حلركة التطور القاFمة يف بنيان االأ

الثقايف، واالجتماع������ي وال�سيا�سي، وال Áثل 

أو ان�سالخاً كلياً  انف�ساالً عن ه������ذا البنيان، ا

�سول. اأو جFõياً عن ا÷ذور واالأ

- اإن انتماء الفكر العربي املعا�رص لفكر 

 
ّ
�سيل هو انتماء حتمي مة التاريخ������ي واالأ االأ

طال¥ اأن  وق������دري، وه������ذا ال Áنع عل������ى االإ

تقت†س������ي حركة احلياة الطبيعية والتطور اأن 

يكون هناك احت������كاك وتبادل Kقايف واطال´ 

خ������رi، وتبادل املنافع  أف������كار االأ االأ على ا

الثقافي������ة مبا يبقي عل������ى خ�سو�سية Kقافة 

نرتنت وال�رصعة  مة يف ع�رص الكمبيوتر واالإ االأ

املذهلة يف عملية التقنية، وتبادل املعلومات 

يف اإط������ار الدقيقة الواحدة، ولكن من خالل 

�سالة  اإقامة عالقة متواRنة بن ما تفر�سه االأ

وتتطلبه حداKة املعا�رصة، حيث يتبنى الفكر 



IöUÉ©Ÿا ¬eوªgو ¬eوªgو ¬ √ÉjÉس†b √ÉjÉس†b يHô©ال ô©
q
©ô ال©Hôي
q

©ô ال©Hôيس©ô ال©Hôيس سال�سال�

185 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

الواقع ال�سعري  العربي املعا�رص، وخ�سو�ساً 

فيه فك������رة: »اأن يُقيم بن������اءه على دعامتن: 

Kقافة عربّية اأ�سيل������ة تُبتعث، وKقافة غربية 

حديث������ة تُ�ستعار بحيث يتالقى العن�رصان يف 

4
وحدة واحدة.

- اإذا كان ال�سع������ر العرب������ي القدمي Áثل 

ال�س������ورة ال�سادقة واحلي������ة حلركة احلياة 

آنذاك، وي�سوره������ا اأ�سد¥ ت�سوير،  العربية ا

خرين بواقعية، و�سد¥، واأمانة  وينقلها اإىل االآ

تاريخي������ة حقة، فف������ي املقابل يث������ور ال�سعر 

احلديث عل������ى Xواهر النف������ا¥ ليعر�ش كل 

مايف ع�رصه من تناق†سات، فهو يف غمو�سه 

5
أو للكذب. وحد لل�سمت، ا البديل االأ

اإن حركة.. اأي ‰§ حركة احلياة املعا�رصة 

قد ابتعدت كل البعد عن االأخالقيات واملثل 

 Êن�سا الت������ي كانت توؤط������ر حركة الفك������ر االإ

عموماً، والفكر العربي خ�سو�ساً، وانحرفت 

تل������ك  ن  الأ وم†س������اد،  ُمعاك�������ش  اŒ������اه  اإىل 

االأخالقي������ات واملثل غدت “ث������ل لدi التيار 

العبث������ي والت�سكيكي والفو�سوي احلا› روؤية 

جامدة وKابتة غري متطورة، بينما Áثل ذلك 

التيار يف احلقيق������ة التيار الواعي وال�ساد¥ 

وىل، وحركة  حلركة الفك������ر يف بداياته������ا االأ

ال�سع������ر يف ‰وها وتطوره������ا وتقدمها على 

ي������ام، وانبثاقهما معاً،  حركة الفكر ع������È االأ

وتالRمهما يف حركة التاريخ.

آنف������اً، فم������ا انطبق يف  - وكم������ا ذكرن������ا ا

منطوق������ه ومدلوالته عل������ى الفك������ر ُعموماً 

نه  انطبق بخ�سو�سية ح������ادة على ال�سعر، الأ

يف حقيقت������ه Áثل –فقه الفك������ر- يف اأعلى 

�سياء.  م�ستوياته ومناخات������ه وروؤيته العليا لالأ

أولÄك املغالون بنيان ال�سعر،  فاإذا ما تن������اول ا

وتعر�سوا لرتكيبته الفني������ة، واأ�سول قواعده 

وتفعيالت������ه وعالقتها باملو�سيق������ى الداخلية 

لذلك ال�سعر، وخ�ساF�سه، وغالوا يف ت�سوير 

وه������مp ب§ءp حركة ‰وه وتط������وره قيا�ساً على 

حركة احلياة املعا�رصة اال�ستهالكية الالهثة، 

حدا املتالحق������ة ال�رصيعة جداً،  و�سي������ا¥ االأ

أت������وا على  فكاأ‰ا ه������م بذل������ك يكونون قد ا

عم������وم احلرك������ة الفكرية. اإن ه������ذه الن¶رة 

قد تنطبق على اإ�س������كاالت و�سالالت الفكر 

الغربي، ورموRها ودالالتها املتغرية املتحولة 

أبعادها املقطوعة عن بع†سها  على الدوام، وا

البع†ش يف �سيا¥ التوا�سل والرتاب§ التاريخي 

للج������ذور باأ�سولها وفروعه������ا وم�سريتها يف 

جي������ال. يف واق������ع كواقعنا، واأمة  حلقات االأ
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كاأمتن������ا، وفكر كفكرها ذاك الواعي حلقاFق 

�سي������اء، ومنطق التط������ور واحلياة، املتدفق  االأ

مر flتل������ف “اماً،  بوهج������ه اخل������ال¥، فاالأ

وجماف للحقيقة، والÁت اإليها باأية �سلة، لو 

اعتÈنا اأن كل الفنيات واملفاهيم االأخالقية 

أK������ورات قد اختفت “اماً من بنية الفكر  واملا

مة. وال�سعر ووجدان وكيان االأ

- م������ن هنا نق������ول: مب������ا اأن ال�سعر Áثل 

هم يف  خ�سو�سي������ة ا÷ان������Ö الوج������داÊ االأ

الفك������ر العرب������ي، وذروته العلي������ا، وقامو�سه 

املل������يء بال�سفافي������ة والعذوب������ة واملو�سيق������ى 

واخليال الذي ال يجاريه خيال اآخر، ونكهته 

يف ا�سطي������اد روؤi امل�ستقب������ل، ور�س������م معامل 

حا�رص و�س������اء، وما�ش عريق اأخاذ، ف�سي¶ل 

ه������و التاري������خ، وت¶ل غناFياته ه������ي النوافذ 

املطل������ة وامل†سيÄة عل������ى ذاك التاريخ، حيث 

�سا�ش، ه������و الرمõ يف  �س������ل، ه������و االأ ه������و االأ

بناء احلرك������ة الفكرية العربي������ة كلها، وعلى 

امت������داد الع�سور.. اإىل جان������Ö اخل�سو�سية 

عمق يف الفك������ر العربي اأال وهي  ه������م واالأ االأ

خ�سو�سية القراآن الك������رمي، وقيمه واأفكاره 

�سعار،  ف������كار واالأ الت������ي بثها يف الكثري من االأ

وال�سبغ������ة املتمي������õة الت������ي �سب به������ا لغتنا 

اً و�سع������راً حتى باتت تلك  العربي������ة فكراً ون

أو اأقنوماً احتف¶ت به اللغة  ال�سبغة معياراً ا

العربية لذاتها واكت�سبتها ‰طاً ان�سحÖ على 

كينونته������ا ال�ساملة ليك������ون التطعيم بالقراآن 

الكرمي فقه������اً ومدلوالً اإعجاRياً وبالغياً منه 

تكت�سÖ اأهميته������ا وحفß تواRن م�سريتها يف 

احلقÖ املتعاقبة.

- من هن������ا، ويف هذا املنطل������ق بالذات، 

ومن تلك الروؤي������ة ال�سفافة، والروؤية الواعية 

نقف يف خ†سم املواجهة الثقافية بن تياري 

�سال������ة وامل�ستحد املعا�������رص، نراقÖ عن  االأ

كثÖ تلك املعركة القاFمة بن اأن�سار احلداKة 

�سي������ل املتطور وفق  والتجدي������د، واأن�سار االأ

روؤياه ومعاي������ريه وخ�سو�سيته، نقول: معركة 

ŒاوRاً اأو جماRاً، فنحن ل�سنا يف �ساحة حرب 

وق������ر´ طب������ول، يغيÖ فيها العق������ل واملنطق، 

و“وت العواطف، وتتال�سى املنطقيات الفذة 

�سول  فكار املبدعة، ويتال�سى التفكري واالأ واالأ

بدا´،  بل نح������ن يف منطق الفكر والتطور واالإ

يف منط������ق العق������ل الواعي امل�ستن������ري والذي 

�سيتغل������Ö يف النهاية على منط������ق الفو�سى 

الثقافية ال�ساF������دة حالياً، و�سيق اأفق الروؤية 

مبدلوالته������ا احل�سية واملعنوي������ة، من خالل 
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من¶ور مت������واRن يكون هو احلكم الف�سل يف 

عالق������ة فكرّية قاFمة ب������ن تيارين اإبداعين 

من املفرو�ش اأن تكون حدود العالقة بينهما 

متكاملة ومتناغمة ومتميõة، وكذلك فاعلة، 

واأن تكون ح������دود التما�ش بينهم������ا اإيجابية 

ومبدعة وخالقة ذات م������ردود راFع ل�سال 

وفياء، وح�سيلة نتاê حوار  ال�سعر وع�ساقه االأ

مثم������ر بناء، وخط������وط التوا�س������ل والتالقي 

ب������دا´ التاريخية بحيث  وا�ستكمال م�سرية االإ

تق������ود اإىل مواق������ع هامة وقوي������ة، واأرفع يف 

.iسيماها من كل هوام�ش القطيعة والهو�

ن بتما�ش  أنن������ا نعي�ش االآ - �سحي������ جداً ا

مبا�رص وحاّد م������ع Kقافة، اال�ستهالك والعبث 

ب������كل Xروفه������ا ومالب�ساته������ا، ومدلوالتها، 

وانحالله������ا م������ن ج������ذور ما�سيه������ا الواهية 

انحالالً كلياً وغام†ساً تلك هي ن¶رة غالبية 

الدار�سن املتõمتن Œاه الثقافات الوافدة، 

لك������ن هذا يجÖ اأال يوؤK������ر فينا باأية حال من 

ن هناك يف املعيار الثقايف العربي  حوال، الأ االأ

مة  خطاً ر�سمته الذاك������رة التاريخية لهذه االأ

تعت������Èه احلد الفا�سل بن ما يجÖ اأن يكون، 

وما يجÖ اأن يفعل، واإىل اأين يجÖ اأن نتوجه 

يف روؤان������ا وروؤيان������ا وحرك������ة اإبداعنا? وكيف 

يجÖ علينا اأن نفك������ر ونعمل ب�رصعة عندما 

مر يتعلق برتاKنا الثقايف والفكري  ‚د اأن االأ

وال�سع������ري كل������ه يف X������ل X������روف معا�رصة 

ورا¥، وت�سابكت  وقا“������ة، اختلطت فيه������ا االأ

الت�س������ورات، وغاب������ت القي������م واملفهوم������ات 

�سول والثوابت  واملعايري بغي������اب ا÷ذور واالأ

يف تي������ه الالمنطق والالمعق������ول، فنت عن 

ه������ذا كله، وعلى وج������ه اخل�سو�ش يف بنيان 

ال�سع������ر نو´ من اخلراب، و�رص حاد كان من 

نتاFجه تعومي املنطق ال�سعري يف بوؤر خراب 

متع������ددة، واإنتاê �سعر عبث������ي وفو�سوي حاد 

ع������ن جادة �سواب ال�سع������ر العربي كله فكان 

رف†ساً واإلغاًء وŒاوRاُ لتاريخ ال�سعر العربي 

ومفهوم الق�سيدة العربي������ة مبعايريها التي 

أو قواعد التطور  �سول ا قامت عليها �سمن االأ

خالقي������ة املتنامية  احلتمي������ة املنطقي������ة واالأ

باأطره������ا الطبيعية، بحي������ث كان هذا اإجراًء 

من هم قومي وفكري جديد ي†ساف لقاFمة 

هموم ال�سع������ر العربي، وق†ساي������اه املعا�رصة 

التي وقفت ت�ساأل بحدة وجدية وحõن عميق 

? واأي رن������ٍن مبع  م������ا ه������ذا الذي يح������د

 êوغام†������ش يقود حركة ال�سع������ر العربي خار

�سول  حدود املنطق واملعقول، خارê حدود االأ
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وا÷ماليات، خ������ارê حدود الوعي والقبول، 

بل خارê حدود احلياة ذاتها، وخارê اخل§ 

ال������ذي ر�سمته ذاك������رة الوج������دان العربي يف 

حدود من¶ورها الثقايف والذي Áثل ميõاناً 

ت������وRن به حقاFق ‰و وتط������ور الفكر وال�سعر 

م������ة واأخالقياتها  وفق مقايي�ش م������ا تراه االأ

واعتباراته������ا كلما دعت احلاج������ة اإىل ذلك، 

وكلما م†س������ت حقبة وتلته������ا حقبة مبا هي 

موؤهلة لتقدمي وب������ث عطاءاتها ا÷ميلة مبا 

ي�ساير روì وتط������ور الع�رص واملرحلة املتعلقة 

ن  أيدينا االآ ب������ه، وما اأفادت به حقيق������ًة. بن ا

‰������اذê �سعرية انتقيت واختريت من مدار�ش 

ومذاه������Ö �سعرية متع������ددة، يف عمل مقارن 

لتل������ك املدار�������ش واملذاهÖ، لنق������ف يف هذه 

مة على حقيقة:  املرحل������ة من تاريخ Kقافة االأ

? مدi ا�ستيعابنا حلركة  اأين يجÖ اأن يكون

 ? النمو والتطور وتقني������ة الثقافة املعا�رصة

وماذا يج������Ö علينا اأن نكت������Ö وكيف نفكر? 

 ? وم������ا هو امل�سموì به للو�سول اإىل ما نريد

وكيف Áكن اأن نعيد لبنيان ال�سعر بهيكليته 

ال�سامل������ة مكانته ومعاي������ريه الثابتة باأ�سولها 

املتطورة باأفكاره������ا وم†سامينها، كيف نعيد 

? اإليه انتماءهُ وخ�سو�سيته املتميõة

ينفرد ال�سعر العربي بخا�سية جمالية ال 

آخ������ر من خالل مقومات  يجاريه فيها �سعر ا

امتلكها وانفرد بها لع������ل اأهمها عامل اللغة 

الرحب������ة التي اأغنت������ُه مبفرداته������ا احليوية، 

واأدوات التعبري التي Áلكها، وجمال املدلوالت 

املفتوì اأمامه بال حدود، واملفردات املتميõة 

يف لغ������ة متميõة، ومو�سيق������ى تنبثق كال�سحر 

يف هم�سه������ا واإيقاعاته������ا وعبقه������ا ال�سجي. 

 ßاإن املتتب������ع لل�سعر العرب������ي احلديث يالح

جمموعة من التقنيات والتطورات ح�سلت يف 

بنيته وفق عملية التطور القاFمة يف جماالت 

احلياة، تط������ور يف ال�سكل وامل†سمون وامللم 

العام للمعنى، وبقي fiاف¶اً ومالRماً لل�سعر 

الكال�سيك������ي يف مبناه وهيكليت������ه التاريخية 

الف������ذة ومعايريها القاFمة، واأ�سولها القريبة 

 iبات اخل������§ والروؤية، لكنه اأي†ساً جارK من

حداKة املعا�������رصة �سمن حدود الروؤية الفنية 

وال†سواب§ التي حددت على خارطة ال�سعر 

فا¥  العرب������ي ح������دود البنيان ال�سع������ري، واالآ

خ������رi املتاخم������ة ل������ذاك البني������ان ابتداًء  االأ

بق�سي������دة التفعيلة ومروراً عل������ى ما ي�سمى 

بق�سيدة الن التي ما Rالت ترìR حتت تعومي 

ي املقارب  املُ�سميات لها وانتهاء بال�سكل الن
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يف غناFيته دون اإيقاعات مو�سيقية للق�سيدة 

ال�سعري������ة، وكيف يف�سل خ§ “ا�ش املا�سي 

? حيث يوجد  أين يتالقي������ان مع الراه������ن وا

، ولهذا اأ�سول  لذاك اأ�سول ومعايري ومالم

، ولهذا خ�سو�سيته، ولذاك  ومعايري ومالم

خ�سو�سيته، ويف النهاية يتالقيان عند حدود 

ن خلاًل يف �ساحة  امل�سري امل�سرتك. نالحß االآ

ال�سعر، وانك�سار دعاF������م ذاك البنيان بتاأKري 

مطرق������ة الفو�سى والعب������ث وتداخل املعايري 

ببع†سه������ا بال �سواب§، لق������د ح�سل هذا كله 

 ، بتاأKريات ŒاوRاتنا خل�سو�سية ال�سعر والن

وانك�سار خ§ التما�ش بينهما حتت تاأKري وقع 

ن، واخللل  الفو�س������ى الثقافي������ة القاFم������ة االآ

 ، ال������ذي اأ�ساب بني������ان ال�سعر، وبني������ان الن

خطر من  واختالط امل�سميات كما ذكرنا، واالأ

ه������ذا كله تلك الركامات الهاFلة من الال�سعر 

أي†س������اً والتي تطرحه������ا ال�سحافة  والالن ا

وا÷ه������ات الثقافية، وافتق������اد تواRن املنطق 

واملعقول الثقايف ال������ذي يغ�سى تلك ال�ساحة 

 Öمبا يغ�ساها من هنا فاملثقف العربي مطال

يف ه������ذه ال¶روف بال������ذات، املثقف الواعي 

 õن والرتكيRم������ور، واإعادة الت������وا
ب†سب������§ االأ

، لتعود العافية،  بن مفهومي ال�سعر والن������

داء املتميõ لواقعن������ا الثقايف امل†سطرب،  واالأ

ويعود للذاك������رة العربية ح�س������ن اإ�سغاFها ملا 

أ وت�سمع، فتميõ بثقافتها ال�سمعية العالية  تقرا

ما ه������و �سعر، وم������ا هو غري ذل������ك، و�ست¶ل 

منطقية الت������واRن قاFمة، واملقارنة fi�سو�سة 

ذن التي ت�ستطيع  وملمو�سة من خالل تلك االأ

بعمق اإ�سغاFها، و�سفافية تذوقها ÷ماليات 

يقاع������ات، وانخراطها يف حركة  �سياء واالإ االأ

يقاع������ات انخراطاً كلّي������اً و�ساماًل  داء واالإ االأ

واندماجياً اأن ت�سعرنا وحت�س�سنا ماذا ت�سمع، 

وما الذي Áيل بها طرباً حد اخلدر والذوبان 

وغيبوب������ة الغبطة واملتعة فاFقة العذوبة، وما 

ذن حقيقًة، تلك هي اأذن  الذي يثري تل������ك االأ

أو  امل�ستمع العرب������ي والتي ال Áكن ŒاوRها ا

اإلغاوؤها عندما ينفرد ال�سوت لديها بالغناء، 

وتنفرد هي بال�سما´.

داء والغناء،  اإذاً فال�س������وت ينف������رد ب������االأ

ذن املتذوقة تنفرد  واأجمل ال�سع������ر غناء، واالأ

بال�سم������ا´، وال�سدi يتبعهم������ا بالرتداد، ويف 

كل ه������ذا طالوة وعذوب������ة، و�سي¶ل ال�سوت 

حا�سي�ش،  ق������وi، اإذا ما امتلك Rمام االأ هو االأ

وت¶ل الوم†سة ال�سعرية فو¥ كل كالم عندما 

تتجاوR الõمان واملكان، وحتلق باخليال اأعلى 
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فاأعلى حت������ى ت�سب خ������ارê كينونة، احلياة 

�سياء، وفو¥ الري التي تبثها يف ملكوت  واالأ

ف†س������اءات بال نهايات، و�سماوات بال حدود، 

وتخرت¥ الواقع اإىل �سم������ري الوجدان، وذاك 

 امل�سكون بالينابيع والده�سة:
ّ
الغيÖ الق�سي

ÉghÉ°†a ‘ É°V ºc ≈HôdG …òg

ô````````ã``©``JCG É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀L ≈`̀∏`̀Y É```̀e

¬eÉMR  ¿hOh  É¡«a  ≈°ü◊G  Ö°T

ö``ù``µ``à``j  ô````````NGh  Ö``̀«``̀¨``̀j  ÜQO

É¡H É``````jPCG ô``````̀ h »``Ñ``YÓ``eh

(6)
öùf C’G É¡«dEG ≈bôJ Éªa ,äó©H

هي تلك الينابي������ع وال�سياغات ال�سعرية 

أية  أيُة ُعذوبٍة، وا املتدفق������ة التي نبحث عنها، ا

? اإنه ج������õء من حقيقة  مو�سيق������ى �سادحة

ال�سع������ر، وكينونته احلق������ة، والهم�ش املوجع 

�رص، باإيقاعه و�سفافيته، بوم†سته  احلõين االآ

املده�سة واخلاطفة التي تغيÖ وتذوب بعيداً 

�سياء، ويق������وم تاأKريها على  يف الوج������دان االأ

طر الفنية  يقاعات واالأ ُمتون ا÷ماليات واالإ

التي اأتت على ال�سكل وامل†سمون فاأعطتهما 

�سيل، وق������وة دفقة احلداKة  Rخ������م ال�سعر االأ

أنغام  واملعا�رصة بكل عذوب������ة التجليات. اإن ا

ال�سع������ر التي حتف¶ه������ا الذاك������رة، ويرددها 

أنها ال�سوت  نغام التي توؤكد ا الوجدان، هي االأ

بق������ى يف الذاكرة،  ع������ذب يف ال�سمع، واالأ االأ

رو´ يف ا�ستله������ام ا÷ماليات من تõاحم  واالأ

ال�س������ور ا÷ميلة يف اخلي������ال، وهي الباقية 

ترداداً يف �سفاه ال تغيÖ عنها يف الõمان:

ôjó¨dG ¿ƒd Éª¡«a ¢ù©æj ¿GhÉbQR ¿Éæ«Y

°ùµdG Ö∏≤dG â°üæjh ∫É« G ÜÉ°ùæ«a ƒfQCG

ÑY øe ºFÉªZ ‘h Ühòj º¨f ‘ Ö«ZCGh

ôjôN ≈∏Y ≥«Øà°ùJ … qƒ∏àdG ∫É°ùµe AÉ°†«H

N C’G π«∏dG Öcƒc ÜAÉãJ óbh äƒÁ mAÉf

ôjóà°SCGh Úà°ùªg ™ª°SCGh , mπ¡e ≈∏Y »°†Á

(7)
ôjó¨dG ¿ƒd Éª¡«a ¢ù©æj Úæ«Y ‘ ÜhPCÉa

 كان اختيار الن�سن ال�سابقن لعمر اأبي 

ري�سة، وب������در �ساكر ال�سّياب اختي������اراً مبنياً 

عل������ى يقن ا÷مالي������ات وعذوب������ة و�سفافية 

ن�سن ينتميان للحداKة ال�سعرية التي يطلبها 

�سالة  أي†س������اً لالأ القار العرب������ي، وينتميان ا

التي ق������ام عليها �سعر الع������رب هرماً �ساflاً 

�سا�ش يقومان  جيال، والن�س������ان يف االأ يف االأ

عل������ى دعاFم جماليات وتركيبة م�سرتكة رغم 

كونهما: اأحدهما ينتمي اإىل املدر�سة الرتاKية 

املحاف¶������ة عل������ى املعيار ومقوم������ات ال�سعر، 

خر ينتم������ي وموؤ�س�ش بداي������ات احلداKة  واالآ
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ال�سعرية العربية املعا�������رصة، لكن ال�ساعرين 

�سيل  اأعطي������ا القار ‰وذجن من ال�سعر االأ

واحلديث املعا�رص، ي������كاد يقيناً وحقيقة هو 

املطل������وب فع������اًل ال�ستنها�ش �ساح������ة ال�سعر 

احليوية واحلي������اة من جديد. هما ‰وذجان 

من ال�سعرية املُنتقاة واملختارة، ملا Áثالنه من 

اأ�سالة ومعا�رصة ترتقيان بالنب†ش ال�سماعي 

والوج������داÊ ملا يطلÖ وي�سته������ي ويريد، وملا 

 Öأن�س������ا¥ ف������ذة يف الرتاكي يحمالن������ه م������ن ا

لفا والتعابري، ومتانة  واملفردات وجذالة االأ

ن يكونا  ال�سياغ������ة ال�سعري������ة. مبا يوؤه������ل الأ

مثل الختي������ار الذاFقة ل�سعر  النموذج������ن االأ

اأ�سيل معا�رص مبفهومهما احليوي واملطلق. 

أم������ام مدل������والت غاي������ة يف العذوبة،  نح������ن ا

أ�سلوب غاي������ة يف الرق������ة، ومو�سيقى “ثل  وا

عذب. نحن  جمل، وعمقه االأ وج������ه ال�سعر االأ

أم������ام �ساعرين ون�سن �سم������ن التõام مطلق  ا

�سالة وا÷مال واملعا�رصة باأحد تقنيات  باالأ

بداعي  �سال������ة واحلداKة مبفهومهم������ا االإ االأ

املطل������وب، والذي Áث������ل غاي������ة الغايات ملا 

يتطلب������ه املوقف ال�سعري الراهن اإن اأي ن�ش 

�سعري يتم Œريده من مو�سيقاه، ومن معايري 

قام عليها، ومن بنية قاعدية التõم بفحواها 

عÈ احلقÖ املتعاقب������ة، مع مراعاة التجديد 

وفق تطور احلياة ومتطلباتها، ماذا Áكن اأن 

? وق������د خال من كل  نطلق علي������ه بعد ذلك

م†سم������ون، وناأi عنه �س������كل ال�سعر، وطعمه 

? لقد تعودنا يف الن�������ش ال�سعري  ونكهت������ه

أين  الرتاKي اإيقاع������اً ومو�سيقى يكّون������ان جõا

مهم������ن يف الرتكيب������ة الفنية لذل������ك ال�سعر، 

اإىل جان������Ö �سواب§ التفعيالت والبحور وما 

يقا´ Áثل  يتبعهم������ا م������ن ُملحق������ات. كان االإ

التفعيلة، واملو�سيقى “ثل النغمة يف البيت، 

أبيات الق�سي������دة التي كانت  وهكذا �ساF������ر ا

يقا´ الداخلي  تعتمد على وحدة البي������ت واالإ

، يف الفرتة الراهن������ة من تطور 
ّ
واخلارج������ي

أ  �س������كل وم†سمون الق�سي������دة العربي������ة. بدا

ال�سع������ر احلديث ي�سكل اأح������د قطبي ال�سعر 

وىل  العرب������ي املعا�رص، “ي������õت اخلا�سية االأ

في������ه باخلروê ع������ن اإطار و�س������كل الق�سيدة 

ال�س������كل ال�سوتي  العمودي������ة، والتمرد على 

 êوالتفعي������الت، والذهاب بعيداً خار Öالرتي

اإطار التاريخ������ي يف ال�سع������ر اإىل ا�ستقاللية 

راهن������ة �سكلت نوعاً م������ن تثوي������ر الق�سيدة 

املعا�������رصة، وا�ستح������دا مع������ادالت جديدة 

يف ال�سع������ر، كان اأعمق تل������ك اال�ستحداKات 
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ما قام ب������ه ال�سعراء الع������رب املتاأKرون حتى 

الع¶������م بالق�سيدة الغربية من قلÖ املفاهيم 

واملواRي������ن كافة ملحاولة خلق منه جديد يف 

م�سلك الق�سيدة يواكÖ ويواRي التطور الذي 

ح�سل يف ميدان ال�سعر العاملي. لكن ال�سيء 

وىل  الذي بقي fiُاف¶������اً عليه يف املرحلة االأ

من ب������õو الق�سيدة احلديثة هما املو�سيقى، 

و�سواب§ التفعيالت يف الق�سيدة الواحدة مع 

مالح¶ة انفالت التفعيالت وح�رصها بعدد 

أبعادها املفتوحة  fiدد يف البيت الواحد اإىل ا

واملطلق������ة.. وه������ذا ماالح¶ن������اه يف املقطع 

ال�سعرّي من ق�سي������دة: عينان Rرقاوان لبدر 

�ساكر ال�سياب، حي������ث اأخرجنا فيها ال�سياب 

م������ن رتابة التفعي������الت وfiدوديته������ا، ومن 

ماألوف بي������ت ال�سعر اإىل الن�ش املفتوì، لكنه 

حافß على نغم واإيقا´ ومو�سيقى الق�سيدة، 

م������ع توتر اأك حيوية نتيجة احلركة النف�سية 

الداخلية لل�ساعر احلديث.

يف ن�������ش ب������در �ساك������ر ال�سي������اب: عينان 

Rرقاوان �سنلم�ش تلك املتغريات التي ح�سلت 

يف الق�سي������دة العربي������ة، واحلرك������ة النف�سية 

يقاعية عن������د ال�ساع������ر احلديث، وتلك  واالإ

التوت������رات احليوي������ة التي اأغن������ت الق�سيدة 

مبدلوالتها ا÷دي������دة احلادة واحلارة يف اآن 

معاً.

∫Ó  øe óFÉ°Sh ≈∏Y ΩÉæj ÜÉZ ΩCG ..∑Éæ«Y

∫É«ãfG ’h ∞«ØM Óa ¿ƒµ°ùdÉH ºã∏J m É°S

∫É« G ‘ ôKÉ«b ≈∏Y π«°ùj m√Gh kió°U ’EG

∫É¡àHG π  É¡Ø∏j äÉjôcòdG ¢ùMCG ÊEG

∫GƒW ΩÓMCG ¬«∏Y ÜhòJ kióe ∂«à∏≤e ‘

∫GhR’h ,AÉ°ùe’h , ÉÑ°U Óa ..¿ÉeõdG ÉØZh

∫Gƒ°S øe ÉjÉ≤H iƒ°S ÜÉÑ°†dG ™e ™«°VCG ÊEG

(8)
∫Ó  øe óFÉ°Sh ≈∏Y ΩÉæj ÜÉZ ΩCG ..∑Éæ«Y

تلك هي ق�سيدة: عين������ان Rرقاوان لبدر 

خري، وقد  �ساك������ر ال�سي������اب يف مقطعه������ا االأ

كتبت الق�سيدة  بتاري������خ 1948/1/6م، اأي 

وىل النبث������ا¥ حركة ال�سعر  يف البداي������ات االأ

احلديث، ومع ذلك فالق�سيدة يف �سياغتها 

ولونها ميالة ملدلوالت �سعرنا العربي الرتاKي 

م������ن ناحية، وم������ن ناحية اأخ������رi فهي كما 

ذكرنا من بداي������ات ال�سعر املعا�رص بخروجه 

يف اإبداعه عن ‰طية الكال�سيكي اخلطابي 

يحاءات  والتقليدي.. هي Rاخرة بال�سور، واالإ

بداعية  التي يبثه������ا اخليال والوم†س������ات االإ

أ�سبه  فيه������ا ذات جمالية و�سفافية ومو�سيقى ا

ما تكون بالهم�ش ال�سوتي عند ال�سحر ذلك 
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أو الرتنيمة املمتعة.  ، ا الذي يعادل الت�سبي������

وهن������ا ” ا�ستح������دا حرك������ة التفاع������الت 

 õاإطار ‰طية ال�سدر والعج êا÷ديدة خار

والتي بقيت �ساFدة لق������رون عديدة، ومل تعد 

هناك وحدة البي������ت ووحدة الق�سيدة حيث 

اأدخل ن¶������ام املقطع على الق�سيدة احلديثة 

ون¶������ام تعدد الق������وايف والنهايات، و�سار كل 

مقطع ي�سكل فا�ساًل يف ن�سيجه العام تربطه 

عالق������ة امل†سمون وال�س������كل وحركة التفعيلة 

أو املتع������ددة يف �سي������ا¥ الق�سيدة  الواح������دة ا

كله������ا.. ق�سيدة ال�سياب ج������اءت على حركة 

التفعلي������ة متفاعلن من البح������ر الكامل. لقد 

انفتح������ت م������دارك ال�ساع������ر احلديث على 

معطيات جديدة، وترجمات �سعرية ل�سعراء 

عاملي������ن من اأقطار الع������امل كافة، وتفاعل مع 

تل������ك املعطيات فاأخذ منه������ا وبادلها بعطاFه 

حوال كافة بقي ال�ساعر  ال�سعري، ولكن يف االأ

العرب������ي �س������وت اأمته، وŒذر انتم������اوؤه لها، 

أي†ساً  ولق†ساياه������ا امل�سريية واحلا�سمة، لذا ا

Xهر يف ال�سع������ر العربي احلديث لدينا ذلك 

العامل النف�سي الذي لعÖ دوراً مهماً وحاRماً 

يف ق�سيدة اأي†ساً تخ†س������ع للعوامل النف�سية 

ال†ساغطة ذاتها التي مر بها ال�سار´ والواقع 

العرب������ي يف القرن املا�س������ي وبدايات القرن 

احلا›، ف�سعرنا القدمي وخا�سة ذاك ال�سعر 

الذي انبثق من ه������دوء ال�سحراء و�سكينتها 

أي†ساً ب�سبغته الهادFة  و�سمتها املجهول جاء ا

وامل�سمول������ة بال�سكون ال�سح������راوي العميق، 

بينما �سعرنا الراه������ن �سعر KاFر، م†سطرب، 

�ساخ������Ö، ه������ادر، ب�سب������Ö املالب�س������ات التي 

أنتجته، وال¶������روف والعوامل النف�سية التي  ا

عا�سه������ا ال�سعراء الذين حتي§ بهم اإ�سكاالت 

احلياة املعقدة واملتاأRمة على الدوام فجاءت 

أي†س������اً حتم������ل دالالت ال¶روف  أ�سعاره������م ا ا

واملناخات، املحيطة، مع تفجر كينونة اإبدا´ 

جديدة من ح�سيلته������ا ذاك الت�سادم احلار 

يجاب������ي اأحياناً وال�سلب������ي اأحياناً  واحلاّد االإ

القاFم بن مدار�ش ال�سعر الراهن كافة.

اإذاً ف�ساعر كال�سياب واأمل دنقل وfiمود 

دروي�������ش ويو�سف اخلطيÖ و�سليمان العي�سى 

أي†ساً كبلند احليدري وعبد  أ�سماء اأخ������رi ا وا

أ�سماء اأغنت  الوهاب البيات������ي واآخرين. هي ا

ال�ساح������ة ال�سعري������ة العربية بتل������ك امل�ساحة 

الوا�سع������ة الت������ي �ساغتها �سع������راً متنقاًل بن 

�سالة واملعا�رصة بحيوية ودÁومة خالقة-  االأ

فال�سع������ر حتى يف تطوره الراهن كان وماRال 
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ي�ستق������ي وينهل من ينابي������ع ال�سعر احلقيقي 

�سيل، اأما �سياغات الركام والõبد العابر  واالأ

ف�سينتهي وتاأخذهُ عا�سفة اإىل تلك النهايات 

املحتمة. ال�سعراء املبدعون احلا�رصون داFماً 

جيال Áثلون Xاهرة  يف وجدان احلي������اة واالأ

�سحية للغاية م������ن حيث قدرتهم على اإبدا´ 

�سالة واملعا�������رصة يف اأعلى  �سع������ر يجم������ع االأ

منا لهما يف ملكوت ال�سعر ا÷ميل، ال�سعر 

ب�سكليه القدمي واحلديث، وfiاولة ارتقاFهم 

بال�سعر العربي اإىل م�ستوi احلا�رص وطقو�سه 

�سمل. هم  ن�ساÊ االأ وخ�سو�سياته املعقدة، واالإ

مة وتراKها  مل يحاولوا االن�سال عن ما�سي االأ

أنه من  أوا ا بداعي الع¶يم، لكنهم باملقابل را االإ

ال†رصوري ج������داً اأن تواكÖ احلركة ال�سعرية 

ن�ساÊ، وتثوير تلك  العربية حرك������ة ال�سعر االإ

احلركة لتالFم تلك امل�ستجدات املذهلة التي 

�سحبت Xاللها على ميادين احلياة عموماً، 

ومي������دان الفكر والثقافة ب�سكل خا�ش �سمن 

أن�س������ا¥ ف������ذة تنا�س������Ö روì الع�رص  أف������كار وا ا

ومعطيات������ه، وتالFم املرحل������ة الراهنة والتي 

“ث������ل مناخ������ات وانبثاقات جدي������دة مغايرة 

“اماً ملا كان �ساFداً من قبل، ومتقدمة جداً 

على ما�شٍ ب������ات fiفوXاً يف ذاكرة التاريخ، 

كادÁية. لقد  ورفوف املكتب������ات الرتاKية واالأ

كان������ت النقلة نقل������ة نوعي������ة ومده�سة حقاً 

منذ مطل������ع ال�ستينات، وم������ا تالها، عندما 

ب������داأت رياì الرف†ش والتغي������ري تغذي عملية 

انف������الت احلداK������ة من اأط������ر القي������د التي 

�رص Rمن������اً طوياًل، وتعومي  �سيجتها ب�سياê االأ

حركة فو�سى حداKوي������ة تكون البديل لرتا 

اأ�سب يف حكم ااملخ������õون تراKياً للدرا�سات 

كادÁية، وطالب العلم والدرا�سات العليا.  االأ

يف ه������ذه املرحلة حتررت الق�سيدة من اإرKها 

اأوالً، ومن ‰طيته������ا Kانياً، ومن رتابة البيت 

والتفعي������الت واملو�سيق������ى، واختل§ احلابل 

بالنابل، و�سا´ اخل§ الفا�سل كما ذكرنا بن 

ال�سعر وامل�سميات الكث������رية امللحقة به مثل: 

�سع������ر التفعيلة، الق�سي������دة الوم†سة، ال�سعر 

 ، املنث������ور، الن�������ش ال�سعري، وق�سي������دة الن

واأمام ه������ذه ال¶اهرة اخلط������رية جداً وقف 

مرتا�ش ال�سع������راء املبدع������ن احلقيقين يف 

وجهp الطغيان العبثي الفو�سوي اال�ستهالكي، 

�سيل، ويثبتون  م������ة االأ يدافع������ون عن �سعر االأ

أنه������م يف  ب�سعره������م وق�ساFده������م الراFع������ة ا

املواجه������ة ُهُم الباق������ون يف �ساح������ة ال�سعر، 

وه������م ال�ساFرون بال�سعر العرب������ي اإىل مبتغاهُ 
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وُع������اله، وبالق�سيدة املعا�������رصة اإىل اأ�سولها 

أي†س������اً مبفهومها  وجذوره������ا واإىل املعا�رصة ا

احليوي الفذ والفعال، وهذا ما كان يح�سل 

فعاًل فالذين غال������وا �سابقاً يف رف†ش �سعرنا 

وتراKن������ا واالنتماء ملدار�������ش ومذاهÖ ال�سعر 

الغربي بداأت اأ�سواتهم تختفي وتذوب حتى 

أي†ساً، وع������ادوا يكتبون �سعر  يف وجدناته������م ا

مة من جديد، ال�سعر احلقيقي الذي  هذه االأ

أبعادها  امتلك اأي†ساً مفاتي������ احلداKة بكل ا

أقانيمه������ا ودالالتها، وكذل������ك رموRها التي  وا

 Öة واملعا�رصة، وال�سبKنحه������ا ُغاللة احلدا“

ق������وi الذي �سي������وؤدي يقين������اً وحقيقًة اإىل  االأ

�سيل  عودة العافية والبه������اء ل�سعر العرب االأ

أبدع������وا يف جماالت ال�سعر  �سعراء مبدعون ا

كافة، اأبدعوا اأ�سالًة، واأبدعوا معا�رصًة حيث 

ا�ستطاع������وا مبخõونه������م الثق������ايف واخللفية 

الفكري������ة الراFعة اأن يقفوا يف وجه التيارات 

أنها امتلكت  اله�سة، التيارات التي اعتقدت ا

مفاتي احلكم������ة وال�سعر، بينم������ا يف قرارة 

أي������ن موقعها يف �ساحة  نف�سه������ا تدرك “اماً ا

ال�سعر، ب������ل اأين موقعها يف وج������دان الفكر 

? الق�سيدة ا÷ميلة  مة ، ووجدان االأ
ّ
العربي

ال تغيÖ، وال تخلو منها �ساحة الغناء والهديل 

 Rعة تلك املعاناة التي تفرFكم هي را ،Öاملُحب

�سعراء حملوا هم اأمتهم وق†ساياها، و�سكبوا 

ما اأبدعته خياالتهم الفذة �سعراً يحمل ن�سوة 

املجد والكÈياء.

kIƒæY ô◊G ≈∏Y É«fódG Gƒµ∏e GPEG

ÈµdGh  õ©dG  »g É«fO  ¬°ùØf  »Øa

kÉµMÉ°V ¿ƒµdG ¬æ«Y øY GƒÑéM ¿EGh

ôµØdG  ƒ`̀g  ó«©H  ¿ƒ``̀c  ¬`̀d  AÉ`̀°`̀VCG

k≈`̀æ`̀Z ¬`̀Jö`̀ù`̀Yh , `̀Ñ`̀ °`̀U ¬`̀à`̀∏`̀«`̀∏`̀a

ô`̀©`̀°`̀T ¬``̀JÉ``̀gGh ,≈`̀ª`̀©`̀f ¬``̀fGõ``̀MCGh

»æª°VCG  kGõjõY É«fódG  ≈∏Y π`̀WCG

È≤dG »æª°V ΩCG øé°ùdG ΩÓ  ¬«dEG

kÉböûe ¿É«ë°V ≥a CÓd »àLÉM Éeh

QóÑdGh ¢ùª°ûdGh ≥a C’Gh ≈ë°†dG »°ùØfh

ÉgöSCÉH  äÉæFÉµ∏d  »àLÉM  É`̀eh

ôgódG »°ùØf ‘h ,É«fódG »°ùØf ‘h

ÉgAÉHEG ¢ùe ôé◊G ¿CG ƒd »°ùØfh

(9)
ôé◊G ÎM’ ¿ÉjôdG ÉgöûH ≈∏Y

أم������ام هذا الفي†������ش امللحم������ي، وجõالة  ا

لفا وال�سور، وبهاء ا÷ماليات، وروعة  االأ

التدفق ال�سعري نق������ف على �سفاف الغبطة 

 Êواملتعة يف حالة اندها�ش، وا�ستمتا´ وجدا

�سي������ل واملعا�رص معاً،  حار مبنطق ال�سعر االأ
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كم������ا نقف على �سفاف م������ن احلõن املوجع، 

 Öاالن�سحاقات املدمرة التي ت�سي  iونحن نر

اأعم������ا¥ بع†������ش ال�سعراء املبدع������ن تقذفهم 

أ�سبه  خارê ال�سعر واحلياة، فيقابلونها ب�سعر ا

بال�سدم������ة رداً على حتديها له������م، و�سطوة 

أولÄك ال�سعراء ال�ساعر  ق�سوتها منه������م.. من ا

خلي������ل نعيمي حي������ث نقارن ب������ن ق�سيدته، 

والق�سي������دة امللحمية لب������دوي ا÷بل والتي 

i اأن ق�ساFد بدوي  أيدينا، ف ن بن ا مرت االآ

ح������دا واملعاناة ل�ساحلها  ا÷بل حولت االأ

حدا واملعاناة، بينما ق�ساFد  فعلت على االأ

خليل نعيمي تقع ك�سرية عابثة راف†سة مبهمة 

حتت قيد اخلطÖ واملعاناة، وتلك ‰اذê من 

ق�ساFد نعيمي تدل عل������ى مدi الت�سادمية 

بين������ه وبن ال�سعر واحلي������اة يف ديوانه الذي 

حد  يحم������ل عنوان: �سور م������ن ردود الفعل الأ

اأفراد العامل الثال������ث، ونحن نرi من مطولة 

العنوان ذاك التهكم احلاد من فرد م�سحو¥ 

أو  أ�سد ان�سحاقاً وقهراً وامل�سمى جماRاً ا لعامل ا

ŒاوRاً بالعامل الثالث وتلك النماذê من ذاك 

ال�سعر املقه������ور املوجع، ال�سعر املنحرف عن 

ج������ادة ال�سعر بفعل الفق������ر والقهر، وانك�سار 

أنوا´  أب�س������ع ا أم������ام ال������ذات؛ وذاك ا ال������ذات ا

االنك�سار:

ق�سيدة اأوىل: هذيان:

ÚJôe »°ùØf â∏àb

â≤aCG ÉeóæYh

»eób óæY äóLh

ÜÓµdÉc ¢SÉædG

�ش26 من الديوان املذكور

أنا: ق�سيدة Kانية: ا

 ΩÉ¡HEG

∞jRh

É«°Vh

OhöTh

√ÉÑàfGh

∑ÉµØfGh

á≤«Kh äÉbÓYh

�ش29 من الديوان املذكور

ق�سيدة Kالثة: اإخال�ش:

Gƒ∏°üa

ΩÓY C’G øe

AÉ°ùæ∏d fÉæJ

�ش25 من الديوان املذكور

ق�سيدة رابعة: اإخال�ش اآخر:

äÉMÉ°ùdG ‘h

GƒÑ°üf

AGó¡°û∏d π«KÉ

�ش36 من الديوان املذكور
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ق�سيدة خام�سة: Kبات:

äÉÑK’

�ش48 من الديوان املذكور

ق�سيدة �ساد�سة: وهم:

jôdG jÎ°ùJ π  ÓH

≈JƒŸGh

¿ƒHÉ°üdÉc ¢VQ C’G ≈≤ÑJh

10
�ش55 من الديوان املذكور

ه������ي ردود فع������ل حقيقة ج������اءت �سدمة 

لل�سعر واحلياة م������ن اأحد اأفراد العامل الثالث 

 Öأنه يج اأح�������ش يف حل¶ة الهÁõ������ة املنكرة ا

اأن يرد ال�سا´ �ساعن لل�سعر واحلياة والعامل 

امل�سمى ŒاوRاً: الع������امل الثالث، ويف حقيقته 

، ولكن 
ّ
يكاد يك������ون ع������امل ا÷حيم ال�سفل������ي

م������ن وجهة الن¶������ر املنطقي������ة اأن قوة الذات 

 ، حدا ن�سانية فو¥ كيد وقيد احلياة واالأ االإ

فما بالك بال�سعر ال������ذي Áثل منطق املجد 

وال�سم������و والكÈياء، فاإن������ه ال ير�سى مطلقاً 

اأن يك������ون رهن املذل������ة واالنك�سار، لذا ي¶ل 

�سموخ������ه ودندناته املحببة ف������و¥ كل املحن 

الغا�سم������ة التي تري������د اإق�ساءهُ ع������ن معقله 

على احل�سن. االأ

اإننا من خالل روؤية فكرية �ساملة ومتفاFلة 

نوؤم������ن اإÁاناً كاماًل باأن اأ�سالة ال�سعر باقية، 

ومعا�رصت������ه وحداKت������ه قاFمة، م������ا بقي فقه 

ال�سع������ر قاFماً على ركاõ������F ودعاماٍت تتمثل 

يف �سع������راء ال�سف������وة املبدع������ن املتواجدين 

ف������و¥ �سهوة ال�سع������ر يف كل م������كان وRمان. 

من ال�سعراء الذي������ن اأبدعوا يف الك�سف عن 

هويته������م الوطنية، وانتماFهم الفّذ ÷غرافية 

الوط������ن حت������ى لو كان������ت حفنة م������ن الرمل 

والقيß والنخل، ال�ساعر عبد ا ال�سيخان 

يف ق�سيدت������ه: »هواج�������ش يف طق�ش الوطن« 

ألقها املمتع،  حيث يُعيد ال�ساع������ر للق�سيدة ا

ووه الدالالت امل�سعة كوه الرمال امل�سعة 

حتت عن �سم�ش الرمال احلارقة. هواج�ش 

يف طق�������ش الوطن Œم������ع يف كنفها �سيغتي 

�سالة واملعا�رصة مبفهومهما احلي اخلال¥  االأ

، ومعاناة حادة  ٍ́ امل�سرتك، من خالل عمٍق وا

كحدة �سوا لهيÖ البوادي املوجع احلار¥.. 

هو ذا �س������وت ال�سحراء يلتق§ لها الرمل 

مع رطوبة النخل لي�سكل منهما عذوبة �سعر 

ي�س������كل حقيقًة �سوت ال�سح������راء القادم من 

بدي، �ساخناً ك�سم�سها،  �سكونها وجمهولها االأ

ولكنه ن������دّي ورطÖ كن�سي������م نخيلها، ومليء 

بنكه������ة الع������رار واخلõام������ى وال�سعر يف بدء 

الن�سيد يقول ال�سيخان:
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ÈN »ªa ‘ Ée kGQòà©e âÄL ób

ôØ°ùdGh ∫ÉMÎdG Éª¡Ñ©JCG …ÓLQ

فالرتح������ال وال�سف������ر مدل������والن ح�سيان 

حّولهم������ا ال�ساع������ر اإىل مدلول������ن معنوي������ن 

نتح�س�ش م������ن خاللهما غربة الوطن، وغربة 

م������ة، وغربة ال�ساعر ع������ن عامل ال Áّت لنا  االأ

 Öين ال يعنين������ا من قريõب�سل������ة، وواق������ع ح

أب������داً، فغربة  أو بعي������د، وجمهول ال يخ�سنا ا ا

ال�ساعر غربة جماعية ال غربة فردية، ندخل 

�سي������اء حتى تلك  �سخا�������ش واالأ يف �سي������ا¥ االأ

 ،ìاملعنويات الداخلية والنف�سية ل�ستات الرو

و�ستات احلياة املبع ب������ن القهر وال�سمت 

والفاجعة.

يتاب������ع ال�ساع������ر ال�سيخ������ان ر�س������م تلك 

اخلا�سي������ة بجغرافية الوط������ن العربي لوحًة 

تنط������ق بالتفا�سي������ل الكا�سفة لتل������ك اللوحة 

واخلا�سية وا÷غرافية:

âYhh  ≈°S C’G  jQÉÑJ  …Gój  â∏e

öüH  É¡fÉN  Ée  ..É¡∏JÉb  …Éæ«Y

™°ùàe ∂«a πg »æWh Éj âÄL ¿EG

ô£e  Éæbƒa  »ª¡jh  jÎ°ùf  »c

»æëæª«a ƒæëj ¿CG ∑Qó°üd πgh

(11)
ôé°T  ¬ «b  ‘  Éª∏M  kIOÉ`̀°`̀Sh

يقول الدكتور �سع������د الباRعي يف مقالته 

املن�سورة يف التوباد بعنوان: جغرافية الوعي 

يف ال�سع������ر ال�سعودي املعا�������رص، وهي مقالة 

ول  تتخذ منحي������ن يف درا�سته������ا: املنحى االأ

 Êخا�ش بق�سيدة ال�سيخ������ان، واملنحى الثا

متعل������ق بالق�سيدة ال�سعودية املعا�رصة. يقول 

د. الباRعي: اإن ما تتاأمله الق�سيدة هو خي§ 

مت�سل م������ن Xروف املعي�س������ة والوعي. هذا 

اخلي������§ يبتد بحقاFق البيÄ������ة ا÷غرافية، 

وينتهي باإ�سكاالت جمتمعية تتداخل تداخاًل 

رمõياً بتلك احلقاF������ق، اأي اإّن تلك احلقاFق 

تع������ود يف النهاي������ة لتوX������ف كاأدوات تو�سيل 

الوع������ي واملعاناة. هذا ال������كالم يك�سف ذاك 

امللم������ الذي تقوم علي������ه الق�سيدة يف جõء 

م������ن هذا الوطن.. الق�سيدة ابتداأت بالنم§ 

الكال�سي واتخذت طريقها حلركة التفعيالت 

املفتوحة.. اإمكانية ال�ساعر العربي لو �سمم 

أ�سكال ال�سعر كافة: بدعت يف ا الأ

∂d â∏≤a OƒØædG  ‘ á∏eQ âÑ©J

ΩÉª¨dGh CÉµàe Ö∏≤dG

∂∏a

¬H …ôjóà°SÉa

»à¡ÑL ≈∏Y »£M ºK
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..∂Ä«éŸ ∞bGh ÉfCG

..±ôYCG

Éæd AÉª°ùdG »æ¨J QÉÑ¨dG ó©H

á«æZCG

¢SCÉµdG ¢û£Y AÉŸG Éæd Ö°üJ

(12)
∂∏©°TCG ô£e òÄàbh

‚������ ال�ساعر ال�سيخ������ان بر�سم لوحات 

 ßة ÷غرافية الرم������ل والقيÈ������موحي������ة مع

يف عامل ال�سحراء املمت������د مبجهولهp ال�ّساكن 

ألوان  R›. �سور تدفقت بعذوبة وحرارة وا واالأ

ن�س������ان اأن يُرو�سها  تعك�������ش حياًة جاه������د االإ

أ�سعله������ا بالنخيل وال�سعر  وي�ستاأن�سه������ا حتى ا

والتع������Ö امل†سني الذي �ساغه������ا كي تتوافق 

ومتطلبات العي�������ش واال�ستمرارية، وقد ‚ 

الفك������ر املبد´ يف اأن يُرو�������ش امل�ستحيل، واأن 

أ�سياء تõهو به������ا وتفخر..  جي������ال ا يرتك لالأ

أ�سياء لونت حياتنا بال�سفافية وا÷ماليات،  ا

ن�ساÊ نوعاً من  وقذفت يف خريطة الكون االإ

بدا´ والعط������اء �سي¶ل قاFماً يف دÁومته،  االإ

وا�ستمراريته وعذوبته ما بقيت احلياة تنب†ش 

باحلياة.

يبقى ال�ساع������ر ذاك الفنان امللهم، الذي 

ي�ستغ������ل على الق�سيدة حدKاً وخياالً، وين�س 

رع�سة القلÖ والوج������دان اإبداعاً حتى يكون 

ال�سع������ر اخلال�ش ا÷ميل ال������ذي Áالأ �سمع 

الõمان بال�سهيات من الكالم البهي ال�سفيف.. 

�سعد احلميدي������ن يكتÖ عن �ساع������ر الفكرة 

وال�س������ورة يف ق�سيدته املن�سورة بالفي�سل /

العدد 198 حõيران/يونيو 1993م/ فيقول:

Qƒ°U  ..äÉª∏µdG  ó«°Th  ,QƒgõdG  °ùf  ôYÉ°T  ƒg

ôé–  É`̀eh  ..IÉ`̀«`̀M  Éj  ∂eƒªg  â∏ÑM  ¬Ñ∏≤Hh

ô¡£ŸG º∏≤dG  á°ûjôH Üƒ∏≤dG  ‘ á≤«≤◊G ôØM

Qƒ`̀¡`̀J ƒ``d kÉ``≤``aQ ¿É`̀æ`̀Ø`̀dÉ`̀H ∂`̀«`̀ °`̀UhCG ..¬```̀ H kÉ``≤``aQ

ô`̀Wƒ`̀J ’ ø```̀WGƒ```̀ŸG π``̀c ‘ ¿É``̀æ``̀Ø``̀dG á`̀©`̀«`̀Ñ`̀Wh

 ‚د يف �سعرنا العربي متعة التنقل بن 

�سلوب، وجõالة  جماليات ال�سور، ور�ساقة االأ

يحاءات يف دالالت  / حتى تل������ك االإ لفا االأ

احلروف وflارجه������ا، ومواقعها يف ال�سيا¥ 

ال�سعري، حيوي������ة حركتها وتلف¶ها يف �سيا¥ 

ال�سطرة واملقطع و�سمن الق�سيدة جمتمعة، 

هم يف ن�سي  Kم اخليال الذي يلعÖ الدور االأ

الق�سي������دة، ما يدفعنا بق������وة. اإىل القول: اإن 

الق�سي������دة العربي������ة باقية �سم������ن تواRنات 

بدا´ قاFمة يف عامل  ا÷مال وال�سياغ������ة واالإ

ن�ساÊ بال غياب. ال�سعر الوطني واالإ

يف ق�سي������دة الفحم������ة واملا�س������ة ا�ستطا´ 
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ال�ساعر �سال هواري بكل ما امتلك من ح�ش 

وذاFق������ة �سعرية عالية وخيال اأخاذ متاألق اأن 

يحول العنا�������رص الكيمياFي������ة املادية البحتة 

اإىل عنا�رص جمالية خال�سة ال�سفاء والنقاء 

بت������واRن مده�ش بن مدلول احل�ش ال�سعري، 

ومدلول احل�ش املادي مبدلوالت اأخرŒ iمع 

هذا وذاك يف ق�سيدة العنا�رص املتوحدة يف 

ال������ذوات املح�سو�سة واملعنوي������ات الوجدانية 

اخلالقة:

¬`̀°`̀ SÉ`̀ °`̀ Sh ∫É```ŸÉ```H ¿É``̀°``̀ù``̀f E’G ≈`̀∏`̀Y QÉ````̀L ø``̀Ÿ π``̀b

¬``°``SÉ``Ñ``d º``̀gƒ``̀dÉ``̀ H Rh ````Ø````dG ````````HO kG ````````eCG É```̀j

¬``°``SÉ``©``Jh ∫P ¿É``̀ °``̀ ù``̀ fEG iƒ``̀°``̀S â``````fCG ø```e â``````fCG

¬````̀°````̀SGOh √GOÉ````̀ ©````̀ a kÓ````̀°````̀UCG ¬```̀d Ú```̀£```̀dG ô```̀µ```̀fCG

¬°SGô◊G  öü≤dG  ≈∏Y  Oó°TÉa  ÉfCG  ∑É°ûNCG  â°ùd

¬```̀ °```̀ SGô```̀Z  G  ```̀ °```̀†```̀ fCG  ≥````̀jô````̀Y  Ó``````̀a  É````````̀fCG

¬°SÉªM  ‘  »æ¨j  ¢ùª°ûdG  ‘  ôHÉ°üdG  »∏éæe

¬``̀°``̀SGQ  º`̀£`̀ë`̀j  ¿CG  ™«£°ùj  `̀eÉ`̀°`̀T  ø`̀°`̀ü`̀Z  π``̀c

¬`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀j ¬`̀«`̀a ∞`̀î`̀J ’ kGOÉ``̀æ``̀Y Oƒ``̀©``̀dG É`̀°`̀ù`̀b ¿EG

¬`̀°`̀SÉ`̀«`̀b º``gƒ``dÉ``H â`̀ª`̀°`̀T º`̀«`̀ `̀Y ¬`̀æ`̀Y π`̀≤`̀J ’

¬`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  Qƒ``æ``dG  ‘  ∞°ûµJ  ¿CG  â`̀Ä`̀°`̀T  É``e  GPEÉ```̀ a

¬`̀°`̀SÉ`̀ °`̀SCG ±ô``̀©``̀J √QGƒ`````̀ZCG ø``̀e ¿É``̀°``̀ù``̀f E’G ¢``û``Ñ``fCG

(12)
¬`̀ °`̀ SÉ`̀e á`̀ª`̀ë`̀Ø`̀dG ó`̀∏`̀J ..¬`̀ª`̀ë`̀a á`̀°`̀SÉ`̀ŸG ó`̀∏`̀J

�سال هواري اأعطان������ا ال�سورة امل�رصقة 

أك �سعراء  �سيل واملعا�رص معاً. ما ا لل�سعر االأ

الوط������ن املبدعن.. اإنهم ي�رصق������ون داFماً يف 

�سد قتامة وعتم������ة، ويبدعون  اللح¶������ات االأ

�سعراً ي¶ل يرتدد يف الõمان بال غياب. هموم 

ال�سعر العرب������ي تنجلي با‚������الء الركامات 

�س������وات الت������ي غالت يف  والهام�سي������ات واالأ

غربتها وفر‚ته������ا وانحياRها لكل �سيء اإال 

مة وال�سع������ر العربي. يف النهاية  الوط������ن واالأ

تخ������رê من الرم������اد جذوة ال�سع������ر، وي�سعد 

عالياً ذاك ال�سوت الذي غنى املجد وال�سعر 

والكÈي������اء بهم�سه احلõي������ن، و�سداه املوجع 

.‹R االأ

�ستاذ حممد املبارك- ال�سادر عن دار الفكر احلديث، بريوت، طبعة ثانية، عام  كتاب فقه اللغة وخ�سائ�ص العربية لالأ

1964، �ص14.

تاري��خ ال�سع��ر العربي، جنيب حمم��د البهبيتي، �سادر عن دار الكت��اب العربي، بريوت، طبع��ة ثالثة، عام 1967م، 

�ص/ه�.

امل�سدر ال�سابق ذاته، �ص/ه�.

.1

.2

.3

الهوام�ش
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جمل��ة الفكر املعا�سر امل�سرية، العدد 26 لعام 1967م، �ص9، م��ن مقال للدكتور زكي جنيب حممود/ نحن وق�سايا 

الفكر يف ع�سرنا.

امل�سدر ال�سابق نف�سه.

ديوان عمر اأبو ري�سة، طبعة بريوت، دار العودة 1971م، من ق�سيدة/ عناد، �ص184.

ديوان بدر �ساكر ال�سياب، طبعة بريوت، دار العودة 1971م، من ق�سيدة: عينان زرقاوان، �ص63.

امل�سدر ال�سابق نف�سه، �ص64.

باء والكربياء، �ص14. ديوان بدوي اجلبل، طبعة دار العودة، بريوت ط1، من ق�سيدة، الإ

حد اأفراد العامل الثالث، د. خليل نعيمي، �سدر بدم�سق عام 1968م. ديوان: �سور من ردود الفعل لأ

ول، العدد  جغرافي��ة الوعي يف ال�سعر ال�سعودي املعا�سر، د. �سعد بن عبد الرحمن البازعي، جملة التوباد، املجلد الأ

ول، �سبتمرب 1987م/ �ص18-16. الأ

دي��وان �سالح هواري: الدم ي��ورق زيتوناً، �سادر عن احتاد الكّتاب العرب بدم�س��ق، عام 1973م، ق�سيدة/ الفحمة 

واملا�سة، �ص109.

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

¥µ
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ابد´ ا الكون فابد´ ا الكون فاإذا هو ح�سن جداً. اأمر املاء فانح�رص اإىل البحار وكانت  أ ا

م�ش سم�ش سم�ش  سل ال¶لمة عن النور فكان الليل والنهار وخلق ال�سماء وال�سل ال¶لمة عن النور فكان الليل والنهار وخلق ال�سماء وال� ل ال¶لمة عن النور فكان الليل والنهار وخلق ال�سماء وال�سل ال¶لمة عن النور فكان الليل والنهار وخلق ال�سماء وال�س سالياب�س������ة وف�سالياب�س������ة وف�

والقمر والنجوم. 

ال ونفخ فيها ن�سمة احلياة سال ونفخ فيها ن�سمة احلياة سال ونفخ فيها ن�سمة احلياة  سل�سل� ل�سل�س سة من ال�سة من ال� ة من ال�سة من ال�س س قب†س قب† شويف اليوم ال�ساد�ش قب†������شويف اليوم ال�ساد�ش قب†������ش

دمي.. ا�سك������ن يف عدن ولتكن لك القوة واحلكمة.  نك من االأ وق������ال اأنت اآدم الأ

إدم ي�سيطر عليه هاج�ش جمهول قريÖ من القلÖ بعيد عن االإدم ي�سيطر عليه هاج�ش جمهول قريÖ من القلÖ بعيد عن االدراك..  آ ولك������ن ا

شنه عط�شنه عط�ش يف الل�سان ودفء يف العرو¥. اإ

…Qƒد �سbاfو ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁

ò

ICGرŸG ⁄عا ‘ ádƒL

❁
CGGحمد عمرGن GõdGو…حمد عمرGن GõdGو…
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آدم فاألقى  العليم مبالعليم مبا يروي عط�ش ا  علم ا

اتاتاً وانتõ´ واحداً من اأ�سالعه وبنى  ابابا بسبس سعليه �سعليه �

اء وقاء وقال: ّل†سلع حّول†سلع حّوا من ذلك ا

ادة: ادة: القوة-  اعاعا عسعس سل�سل� ادم فقد كملت لك ادم فقد كملت لك ا آ اقم ياقم يا ا

أة. واحلكمة- واملرا

أة  امرا اميتهاميتها ميتهسميتهس سم������ك �سم������ك � اء ع¶م من ع¶اء ع¶م من ع¶ا حوا

امكث������امكث������ا يف ا÷نة  أًخ������ذت ا أً انه������انه������ا م������ن امر اً الأ

جرة سجرة سجرة  س ولكن �س ولكن � ارهارها اKماKما أ اÄتماÄتما م������ن ا ÄتمسÄتمس س �س � ا ما ما الوالوال اوتناوتنا

انك يانك يا ان ت¶ال بعيدين عنهان ت¶ال بعيدين عنها الأ أ املعرفة ينبغي ا

ا موتا موتاً “وت.. اكل منهاكل منها آ دم يوم تاأ ا

ولكن احلية:

جرة سجرة سجرة املعرفة  سن يف �سن يف � ت ا��رصت ا��رّصت اإىل ح������واء اأ ��رص���رص� ���������� أ ا

الللذة الللذة ال تنتهي. انوفانوفاً من ا نوفسنوفس س�س�

اء وRوجهاء وRوجها كيال  ا حرمها حرمها على حوا واأن ا

رصل�رصل�رص فتاأKرت  اوياويا معه يف معرفة اخلري وا سايت�سايت�سا

آدم  أكل������ت واأطعمت ا اغ������راغ������راء وا االإ ح������واء بهذا

ا وقا وقال للحية: فغ†سÖ ا

البهالبهاFم على  ملعون������ة اأنت م������ن جمي������ع ا

��ن وا���ن وا���ن واأ�سع عداوة  �كل����كل��� أ اباباً تا ا��ن وترا��ن وترا ��ن وتر���ن وتر� �ع����ع��� ع���سع���س سبطنك ت�سبطنك ت�

ننت تلدغننت تلدغن عقبه وهو  سان�سان�سان اأ ��ن ���ن ���ن االإ �بينك وب����بينك وب���

ك بقدمه.سك بقدمه.سك بقدمه. س�س� أ حق راسحق راسحق را سي�سي�

´ ا´ ا´  اوجاوج ا وبا وباالأ نم حتبلنم حتبلن ال ب������االآ ب������اة  اة  أ اوقاوقال للمرا

اتياتياقك لõوج������ك وتكون له  تيستيس س�س� �� ��� ��� ا �تلدي������ن يك����تلدي������ن يك���

ايايادة. يسيس سل�سل� عليك ا

ببك بعر¥ سببك بعر¥ سببك بعر¥  س ب�س ب� شر�شر�ش دم: ملعونة االأ اوقاوقال الآ

التي  شر�شر�ش اىل اىل االأ إ حتى تعود اإ حتى تعود اإ اكل خبõاكل خبõاً جبينك تاأ

نك تراب واإىل تراب تعود. اأخذت منها الأ

ق�س������ة اخللق هذه الت������ي اقتب�سناها من 

أKر عميق يف حياة   كان لها ا
1
التوراة اقتبا�ساً

ال�سع������وب التي انت�رص فيه������ا الفكر اليهودي 

حي������ث ا�ستق������ر يف عقاFد تل������ك ال�سعوب اأن 

أننا لوال خطيÄة  أة وا ر�ش لعنت ب�سبÖ املرا االأ

حواء ملا طردنا من ا÷نان.

أي†ساً اأن �سيادة  كما ا�ستقر يف العقاF������د ا

وىل التي  وامر االأ أة م������ن االأ الرج������ل على املرا

Rل- اأوكل  �سدرت من ا واأن ا -منذ االأ

اإىل الرجل اإدارة وقيادة الن�ساط االقت�سادي 

ن������ه يجن������ي اخلب������õ بعر¥  واالجتماع������ي. الأ

جبينه.

ومع اأن ال�سي������د امل�سي �ساوi بن الذكر 

 Êنثى وال�سي������د والعبد واليهودي واليونا واالأ

. واأكد: اأن ا÷ميع واحد يف ا

ف������اإن ق�س������ة اخلليقة Xل������ت حا�رصة يف 

ذه������ان وXلت مبقت†ساها امل������راأة flلوقة  االأ

Kانوي������اً م�سÄوالً عن حياتن������ا الباF�سة يف هذه 

الدنيا حتى الذي������ن كانوا قريبن من الكلمة 

اعتقدوا هذا االعتقاد.

أف�س�������ش توجه الر�سول  ففي ر�سالته اإىل ا

بول�ش اإىل الن�ساء بقوله:

لرجالك������ن  اخ†سع������ن  الن�س������اء  أيته������ا  »ا

أة  أ�������ش املرا ن الرجل را خ†سوعك������ن لل������رب الأ

أ�������ش الكني�سة فكما تخ†سع  كما اأن امل�سي را
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الكني�س������ة للم�سي كذلك الن�ساء لرجالهن يف 

اأف�س�ش-23-22/5 كل �سيء«.

ويف ر�سالته اإىل تيموKاو�ش قال:

أة ب�سك������وت يف كل خ†سو´  »لتتعل������م امل������را

أة اأن تعلم وال تت�سل§  ولكن ل�ست اآذن للم������را

ن اآدم جبل  على الرجل بل تكون يف �سكوت الأ

أة اأغويت  آدم مل يغ������و لكن املرا اأوالً Kم حواء وا

فح�سلت يف التعدي«.

وىل-14-13-12/2 تيموKاو�ش االأ

ويف كورنثو�ش:

»الõواê �سهوة ا÷�سد وا÷�سد ال ي�ستهي 

غري �سد م������ا ت�ستهيه ال������روì والذي يحرت¥ 

با÷�سد ويرتف������ع عن عالق������ة اللحم والدم 

. وهÖ نف�سه 

رامل والع������ذارi وغري  لذل������ك ح†������ش االأ

 êواõوج������ن عل������ى اأن ينف������روا م������ن الõاملت

اإن ا�ستطاع������وا فف������ي العõوب������ة يكمن اخلري 

العميم«.

كورنثو�ش

أة يف ال�سميم فبدت  وهكذا اأ�سيبت املرا

 Öادع������ة فيما بعد يجfl لR غاوي������ة منذ االأ

مكان. االبتعاد عنها بقدر االإ

وروبية كانت  أواF������ل النه†س������ة االأ حت������ى ا

أربعة: اأ�سنافاً ا

أر�ستقراطية. - اإما ربة بيت ا

- واإما ربة بيت متق�سفة.

أة تتعاطى التنجيم. - واإما امرا

ٍ́ من  - واإم������ا تابع������ة للرج������ل مثل مت������ا

اأمتعته.

مري عنها  - ف�سيدة الق�رص بعد ان�سغال االأ

باأطماع������ه ان�رصفت اإىل ال�سع������ر واملو�سيقى 

وق�س�ش الفر�سان.

 ßوتلك التي مل يك������ن لها ق�رص ومل حت -

 ìباهتمام الفار�ش نذرت العفة وارتدت م�سو

الطاعة وانõوت تتعّف������ن يف ال�سواد وتتناول 

العقاقري لكي تقتل ال�سيطان يف ج�سدها.

أم������ا التي كان������ت تتعاط������ى التنجيم  - وا

لهام فقد كانت حتر¥ يف ال�ساحة  وتدعي االإ

العامة حتى تكون عÈة لغريها.

هكذا: اأحرقت جاندارك.

وخم�سماية امراأة يف جنيف.

. Èأة يف وورتن وت�سعمÄة امرا

أة اأحرقت يف اأمريكا بعام  وكانت اآخر امرا

.1662

ويف انكلرتا بعام 1712.

أملانيا بعام 1823. ويف ا

قلنا:

أة يف  ه������ذا الو�س������ع املاأ�ساوي راف������ق املرا

ال�سع������وب التي انت�رص فيه������ا الفكر التوراتي 

اأما يف عهود م������ا قبل التوراة اأو يف ال�سعوب 

التي مل يدخل اإليها كتاب فقد كان االختالف 

2
يدعو اإىل الده�سة.
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أة  - فف������ي م�������رص تب������واأت امل������را

موم������ة  مرك������õاً ع¶يم������اً وكان������ت االأ

عن�������رصاً من عنا�رص الدين حتى لقد 

عبدت »ايõي�������ش« مثلما عبد Rوجها 

»اأوRير�ش«.

- ويف باب������ل كان لها من قوانن 

حموراب������ي م������ا للرجل م������ن احلجم 

ف������كان  والواجب������ات  احلق������و¥  يف 

منه������ن »القا�سي������ات« و»احلاكمات« 

و»ال�ساهدات« وكان لها حق الو�ساية 

عل������ى القا�رصين كما اأن لها احلق يف 

.êوõاال�ستيالء على تركة ال

- ويف الع�سور الرومانية املتاأخرة 

أ�سماء ن�س������اء كثريات يف قيادة  ملعت ا

املجتمع مما دفع باأع†ساء الرتيبيون 

اإىل و�س������ع قانون »كاتو« ال�سهري يف �سنة 215 

¥. م ال������ذي عال������ كيفية الوق������وف يف وجه 

املطامع االجتماعية الن�ساFية.

- ويف اأق�س������ى ا÷ن������وب العرب������ي كان 

ال�سبÄيون يعبدون »بلقي�������ش« وي�سجدون لها 

3
مع ال�سم�ش.

أم������ا يف ال�سمال فقد ه������õت »Rنوبيا«  - ا

عر�ش غالي������ا نو�ش واأرعب������ت �سابور. ودقت 

أبواب روما وامتدت اإمÈاطوريتها فيما بن  ا

املتو�س������§ ودجلة والف������رات والنيل واأقا�سي 

.iآ�سيا ال�سغر ا

- اأما يف و�س������§ ا÷õيرة فقد تناق†ست 

أة: الن¶رة اإىل املرا

اإذ:

- بينم������ا كان العرب������ي يعت������õ باخلوؤولة 

م  وال ي������رi غ†سا�س������ة يف االنت�س������اب اإىل االأ

بني ماء  عمر بن كلثوم  عمرو بن هن������د 

. ال�سماء

أبل ال�سباب  - كانت عبارة ال اأم لك تعني ا

واالحتقار. 

أة  وكانت هنالك اأنكحة �ساذة “ار�سها املرا

دن« و»املتعة«  pدون رقابة »كالره������§« و»اخل

و»اال�ستب†سا´«.
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 iواإذ كان������ت ت�سبى مثلما املوا�سي كان ير

العرب������ي يف ال�سبي تدني�س������اً للعر�ش وتلويثاً 

أة عاراً  للن�س������Ö وبالت������ا› �سار يرi يف امل������را

أد  مرتقباً لذلك عمدت بع†ش القباFل اإىل  وا

نا قبل بلو �سن العار. االإ

نث������ى كارKة بل  ولذل������ك كان������ت والدة االأ

م�سيبة و�سفها القراآن يف وجه الرجل حينما 

نثى. كان يب�رص بوالدة االأ

 ¬¡Lh π```  ≈```ãf C’ÉH º```góMCG ö```ûH GPEGh

 øe Ωƒ≤dG ø```e iQGƒàj  º« c ƒ```gh kG qOƒ```°ùe

 ¬```°Sój ΩCG m¿ƒg ≈∏Y ¬µ```°ùÁCG ¬H öûH Ée Aƒ```°S

�س������ورة  . ¿ƒªµëj  É```e  AÉ```°S  ’CG  ÜGÎ```dG  ‘

النحل59-58/16

الره§: هو اجتم������ا´ عدد من الرجال 

. أة على امرا

. دن: هو الõنى ال�رصي pاخل و

. املتعة: هي الõواê املحدود و

اال�ستب†سا´: هو دعوة القرم لال�ستيالد  و

. منه

á©jöTh kÉeÉ f ΩÓ°S E’G ‘ ICGôŸG

�ش يديه ففا�ش منهما على  مد النبي 

العامل ن¶������ام و�رصيعة اأرحÖ م������ن ال�سحراء 

واأ�سفى من ال�سماء.

�سنام فتناKرت اأ�سالعها. اأهوi على االأ

وعكف على املفا�سد من العادات والعقاFد 

بوين  فêõ بها يف غياهÖ الرتاب اأمي يتيم االأ

آلهتها يعلن  يف مكة حا�رصة ا÷õيرة وعا�سمة ا

كتاب الهدi ويكاف الف�ساد فال يقب†سه ا 

اإليه حتى يرi جõيرة العرب موؤمنة باإÁانه 

عاملة ب�رصيعته واإ�سالمه.

كان ق������ادة ا÷يو�������ش وع¶م������اء التاريخ 

يقطفون من معاركهم دماء و�سبياً واإفناًء اأما 

أة  fiمد فريفع �سيفه البّتار ال لي†رصب به امرا

وال �سيخ������اً وال طف������اًل وال عاجõاً وال ليقطع 

أو يفني به قطيع������اً بل ليعلي كلمة  ب������ه نخال ا

ا ويرتفع بالع������امل من ال�سحيق الذي غاب 

يف غياهبه.

:iتر

من كان ي¶ن: 

أكلة ال†سÖ وا÷راد وا÷ربو´. - اأن ا

- اأن تلك النفايات من النا�ش.

�س������وف تنبثق عنه������ا ومنها تل������ك القمم 

االأخالقية.

هل كان يطمع التاريخ اأن ي�سمع من ملك 

أّيه������ا النا�ش لقد  مثلما �سم������ع من اأبي بكر: ا

ولي������ت عليكم ول�س������ت خريك������م اأطيعوÊ ما 

اأطعت ا فيكم?

هل كان يطمع اأن يرi ملكاً كابن اخلطاب 

�ش على رجليه يف الليل ما�سياً وقد فتحت  pيع

ر�ش ومغاربها? له م�سار¥ االأ

 Öهل ع������رف التاريخ ملكاً كابن اأبي طال

يقول لذلك العبد الذي اأحنت Xهره العبودية 
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ارفع راأ�سك وال تكن عبداً لغريك فقد خلقك 

ا حراً?

ع�رصات القرون م†ست.

أبلغه النبي اإىل النا�ش ال  والقراآن ال������ذي ا

ّد عن اأحكامه م�سكلة  pال منيعاً �ساماًل ال تنõي

ّذ عنه م�ساألة. pوال ت�س

فاأين موقع امل������راأة يف ذلك النه الوا�سع 

الع¶يم?

هل م�س عن جبينها Xلم القرون?

هل و�س������ع قواعد وقوان������ن التحرر من 

القيود القدÁة?

ذلك نلتم�ش عليه ا÷واب من الكتاب.

ففي الن¶رة ال�سامل������ة ال�رصيعة ي�ستطا´ 

القول: اإن جميع القي������م واملفاهيم والعقاFد 

�س������الم وكان  والع������ادات تبدل������ت مبجيء االإ

أة منها الن�سيÖ الكايف. للمرا

أ�������رّص اإىل خديج������ة »ج������الل الوحي«  - ا

و»رهبتُه« فكانت اأول من علم بنõوله وكانت 

ربعة يف اأول خلية اإ�سالمية: »خديجة  اأول االأ

أة ورجل وطفل  امرا أبو بكر وعلي وRي������د«  وا

. وعبد

- Rوê ابنة عمه »Rين������Ö« اإحدi عقاFل 

�سود »Rيد بن حارKة« فطعن  قري�������ش ملواله االأ

ال�سلف العاFلي يف ال�سميم.

من������ذ البداي������ة و�س������ع امل������راأة يف خ†سم 

امل�سوؤولية.

�سلمية  - جاءته »�سبيعة« بنت احلار االأ

ي������وم �سل������ احلديبي������ة هاربة م������ن Rوجها 

امل�رصك فقب������ل اإ�سالمها وامتنع عن ت�سليمها 

م������ر ا الذي قال:  اإىل امل�رصك������ن تنفيذاً الأ

 äÉæeƒŸG º```cAÉL GPEG Gƒ```æeG ø```jòdG É```¡jCG É```j

 ø¡fÉÁEÉH º∏YCG G ø```gƒæëàeÉa mäGô```LÉ¡e

 ø```gƒ©LôJ Ó```a mäÉ```æeƒe ø```gƒªàª∏Y ¿EÉ```a

 ¿ƒ∏ëj º```g ’h º¡d π```M ø```g ’ QÉ```ØµdG ¤EG

 ¿CG ºµ«∏Y ÉæL ’h Gƒ```≤ØfCG Ée ºgƒJGh ø```¡d

 ..øgQƒLCG øgƒªà«JG GPEG øgƒëµæJ

�سورة املمتحنة10/60

- ويف يوم الفت مّد الر�سول يده فبايعته 

الن�ساء مثلما بايعه الرجال.

هلي������ة  االأ ا  باأم������ر  له������ن  فتحقق������ت 

وال�سخ�سية امل�ستقلة.

 äÉ```æeƒŸG  ∑AÉ```L  GPEG  »```ÑædG  É```¡jCG  É```j

 ’h kÉÄ«```°T ÉH ø```cöûj ’ ¿CG ≈```∏Y ∂```æ©jÉÑj

 ’h ø```gO’hCG ø```∏à≤j ’h Ú```fõj ’h ø```böùj

 ø¡∏LQCGh ø¡jójCG ÚH ¬æjÎØj m¿Éà¡ÑH Ú```JCÉj

 ôØ¨à°SGh ø¡©jÉÑa m±hô©e ‘ ∂æ«```°ü©j ’h

. º«MQ QƒØZ G ¿EG G ø¡d

�سورة املمتحنة 12/60

- والهجرة اإىل الطاFف للتمركõ ومتابعة 

أة امل�سلمة ن�سف عدد  الن†س������ال �سكلت امل������را

أKبتت فيما بعد كفاءتها العالية  املهاجري������ن وا

وقدرتها على الت†سحية يف �سبيل الدعوة.
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- وقب������ل الهجرة وقع عليها من امل�رصكن 

ما وقع على الرجال من Xلم وجو´ وح�سار 

أكل������ت اأورا¥ ال�سجر يف  وعط�������ش وحرمان وا

�سعاب مكة مثلما اأكل الرجال.

نعم:

 Öاب ما يوجõ������ح لق������د جاء يف �سورة االأ

على الن�ساء اأن يقرن يف بيوتهن واأال يتÈجن 

وىل. تêÈ ا÷اهلية االأ

ولكن ذلك احلكم والنهي مق�سوران على 

ن�ساء النبي اللواتي ل�سن كاأحد من الن�ساء بل 

هن »اأمهات املوؤمنن«.

 ¿EG AÉ°ùædG øe móMCÉc °ùd »ÑædG AÉ°ùf Éj

 …òdG ™ª£«a ∫ƒ```≤dÉH ø©```°†îJ Óa «≤JG

 ‘ ¿ôbh kÉahô©e k’ƒb ø∏bh ¢```Vôe ¬Ñ∏b ‘

. ..¤h C’G á«∏gÉ÷G ÈJ øLÈJ ’h øµJƒ«H

حõاب 33-32/33  �سورة االأ

اأما فيما عدا ذلك.

فق������د �س������دد الق������راآن على امل�س������اواة يف 

اآل  الثواب والعقاب واحلق������و¥ والواجبات 

، والتوبة، والن������ور، واملاFدة،  عمران، الفت������

. والن�ساء

ية 195- من اآل  وللمثال فق������§ اأورد االآ

عمران.

 môcP øe ºµæe mπeÉY π```ªY ™«```°VCG ’ ÊCG

 GhôLÉg øjòdÉa m¢```†©H øe ºµ```°†©H ≈ãfCG hCG

 Gƒ∏JÉbh »∏«Ñ°S ‘ GhPhCGh ºgQÉjO øe GƒLôNCGh

 º¡æ∏NO C’h º¡JÉÄ«```°S º¡æY ¿ô```Øc C’ Gƒ```∏àbh

 øe kÉHGƒK QÉ```¡f C’G É```¡à– øe …ô```  mäÉ```æL

. ÜGƒãdG ø°ùM √óæY q Gh q G óæY

�سورة اآل عمران 195/3 

ية بقوله: »فا�ستجاب لهم  وقد ب������داأت االآ

ربهم«.

-193-192-191 ي������ات ال�سابقة  ن االآ الأ

194 ه������ي دعاء من املوؤمن������ن عامة متعدد 

املوا�سيع.

يت������ان 7 و 19 م������ن �س������ورة  كم������ا اأورد االآ

الن�ساء.

ر الذي  أKبت حقها يف االإ ية 7 ا - ففي االآ

 ∫ÉLô∏d كان مق�سوراً على الرجل فق������ال: 

 AÉ°ùæ∏dh ¿ƒHôb C’Gh ¿GódGƒdG ∑ôJ É  Ö«°üf

 πb É  ¿ƒHôb C’Gh ¿GódGƒdG ∑ôJ É  Ö«°üf

. kÉ°VhôØe kÉÑ«°üf Ìc hCG ¬æe

ي������ة 19 ا�ستنكر ع������ادة اعتبارها  ويف االآ

عيان  من الرتك������ة فت������ور مثلما ت������ور االأ

 ¿CG ºµd πëj ’ Gƒ```æeG øjòdG É¡jCG Éj فقال: 

 GƒÑgòàd øgƒ∏```°†©J ’h kÉgôc AÉ```°ùædG GƒKôJ

 má```°ûMÉØH ÚJCÉj ¿CG ’EG øgƒªà«JG É```e ¢†©ÑH

 øgƒªàgôc ¿EÉa ±hô©ŸÉH øghöTÉYh má```æ«Ñe

 kG N ¬«a q G π©éjh kÉÄ«°T GƒgôµJ ¿CG ≈```°ù©a

. kG ãc

19/3 الن�ساء 
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وبعد:

ح������وال ال�سخ�سية التي  فف������ي قوانن االأ

اعتمدت على القراآن وال�سنة النبوية ن�سو�ش 

أة ا�ستقالالً كاماًل  وا�سحة يف ا�ستقالل امل������را

يف:

والد« و»التفريق  »الõواê« و»ح†سان������ة االأ

يذاء« و»اال�ستق������الل يف Kروتها« و»ف�سل  لالإ

والد«  ذمتها املالي������ة« و»يف اإر ال������õوê واالأ

والد« و»ح������ق طلÖ النفقة من  و»ح†سانة االأ

الõوê ولو كانت Kرية«.

- فالõواê يتم بتبادل الر�سا يف ال�رصيعة 

نثى والذكر دون حاجة لتدخل ال�سيخ  بن االأ

يف ح������ن اأن اإ�������رصاف الكاه������ن عليه �رصورة 

من �������رصورات �سحت������ه يف بع†������ش ال�رصاFع 

وروبية. االأ

- واملهر الذي ياأتي به الõوê اإىل الõوجة 

يف ال�رصيعة ي�سب ملكاً لها لي�ش للõوê وغريه 

أية عالقة به وال تتاأKر به بقية احلقو¥. ا

يف ح������ن اأن الدوط������ة تقدمه������ا الõوجة 

 êوõع وتقع حت������ت اإدارة الFيف بع†������ش ال�رصا

يت�رصف فيه������ا ولي�ش لها ح������ق fiا�سبته اأو 

ا�سرتدادها منه مادام الõواê قاFماً..

واإن كان������ت ه������ذه بع†ش احلق������و¥ التي 

أة فقد  �سالمية للم������را منحته������ا ال�رصيع������ة االإ

منحتها Rيادة عليها حق اال�ستقالل ال�سيا�سي 

أK������ري يف �سيا�سة املجتمع  بحي������ث ت�ستطيع التا

وبناFه.

أنا اإذ اأحت������د عن تاأKريها االجتماعي  وا

ينبغ������ي اأن يك������ون معلوم������اً اأن احلديث هو 

�س������الم اأي يف الõمن  عن امل������راأة يف �سدر االإ

ال������ذي كان البناء االجتماعي يف عهد لبناته 

وىل. االأ

- خديج������ة بن������ت خويل������د اأول املوؤمنن 

بالدعوة واأول ال�سامعن بنõول الوحي.

- ذات النطاق������ن الت������ي كان������ت تقتطع 

م������ن نطاقها ما تخفي ب������ه الõاد الذي كانت 

حتمله اإىل النبي ورفيقه وقد ب�رصها الر�سول 

بنطاقن يف ا÷نة.

أم املوؤمن������ن عاF�سة حف¶������ت اأربعن  - ا

األف حديث عن الر�سول ونقمت على عثمان 

وقادت معركة ا÷مل �س������د علي حيث قتل 

ح������ول هودجه������ا كما يقول بع†������ش املوؤرخن 

ع�������رصون األف رجل وقطعت �سبعون يداً على 

Rمام جملها وكان هودجها مر�سو�ساً بالنبال 

كاأنه القنفذ.

- و�سفية بنت عب������د املطلÖ عمة النبي 

�������ش انحدرت م������ن ف������ار´ احل�سن حيث 

اعت�س������م الن�س������اء وال�سبيان ي������وم اخلند¥ 

وتناولت عم������وداً فتكت به باليهودي الواقف 
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ُ ح�سان بن  عل������ى باب احل�سن بع������د اأن ج

Kابت.

- ون�سيب������ة املاRنية Rوجة Rيد بن عا�سم 

�ش بعد  كانت وRوجها وولداها حول النبي

ما ه������رب امل�سلمون يوم اأحد اأحاطت بالنبي 

ودافع������ت عنه بال�سيف والرم حتى قال: ما 

 Êأراها تقاتل دو أنا ا التفت Áيناً و�سماالً اإال وا

غري عابÄة بالدماء الناRفة من ج�سدها.

Rور التي يحار يف اأمرها  - وخولة بنت االأ

خال������د بن الوليد في�ساأل: م������ن هذا الفار�ش 

امللث������م الذي يلقي بنف�سه وال يلوي على �سيء 

واأمي ا اإنه لفار�ش.

ويقول رافع بن عم������رية: لقد بذل نف�سه 

فمن يكون يا ترi وبينما هم يف حديثهم عنه 

خ������رê مثل ال�سهاب الثاقÖ من بن كومة من 

الروم وكانت تعدو وراءه اخليل وكلما اقرتب 

أنهل الرم يف �سدره. ألوi عليه وا واحد ا

فنا�سده امل�سلمون اأن يرفع لثامه ويف�س 

أل خالد قال  عن ن�سبه فلم يج������Ö وحينما ا

له:

مري اإ‰ا Áنعني احلياء فاأنا من  أيها االأ »ا

ذوات اخلدور وبنات ال�سعور«.

- ويف موقع������ة »�سح������ورا« اأ�رص ق�سم من 

الن�س������اء وبينهن خول������ة فخطبت فيهن مثرية 

نخوته������ن وق������د اقرتحت اأن ياأخ������ذن اأعمدة 

عداء فوافقتها  اخلي������ام ويهجمن بها على االأ

أيه������ا واندفعتا  »عفراء بنت flت������ار« على را

واندفع������ت الن�سوة حام������الت اأعمدة اخليام 

عداء ورماحهم حتى  قا�سفات بها �سيوف االأ

أي������دي الروم وكانت  أنف�سهن من ا ا�ستنق������ذن ا

خولة حتم�سهن مرõŒة.

```̀ª```̀Mh ™````̀Ñ````̀J äÉ`````̀æ`````̀H ø````̀ë````̀f

ôµæj  ¢`̀ù`̀«`̀d  Ωƒ``̀≤``̀dG  ‘ É`̀æ`̀Hö`̀Vh

ô`̀©`̀°`̀ù`̀J QÉ````̀ f Üô``````̀◊G ‘ É```̀æ```̀f C’

È```c C’G ÜGò``̀©``̀dG ¿ƒ`̀≤`̀°`̀ù`̀J Ωƒ``̀«``̀dG

�ش اأم احل�سنن  - وفاطمة بنت الر�سول 

وRوجة علي طالبت باخلالفة لõوجها ونقمت 

ول وكان ملوقفها تاأKري على  عل������ى اخلليفة االأ

4
Rوجها فلم يبايع اإال بعد موتها.

- وناFل������ة Rوج������ة عثم������ان الت������ي ذهبت 

اأ�سابعه������ا املقطوعة اتق������اء لل�سيف ال�ساق§ 

�ساب������ع مع قمي�ش  على Rوجه������ا فذهبت االأ

اخلليفة املقتول وُعلّقت على �سدور امل�ساجد 

يف ال�س������ام فكانت بداي������ة الفتنة الكiÈ كما 

قال طه ح�سن.

- وذل������ك العدد الغفري اللواتي كانت لهن 

املواقف ال�سيا�سية امل�سهورة.

مثل »�س������ودة الهنداني������ة« و»الõرقاء بنت 

أم �سن������ان« و»اأم ج�سمه« و»عكر�سة  عدي« و»ا

طر�ش« و»درامي������ة احلجونية« و»اأم  بن������ت االأ

اخلري بنت احلري�������ش« و»اأروi بنت احلار 

.»Öابن عبد املطل
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قالوا:

كانت الõرق������اء “تطي يوم �سفن جماًل 

قدام  اأحمر حت†������ش اأ�سحاب علي عل������ى االإ

وتقول:

»اأال اإن خ†س������اب الن�ساء احلناء وخ†ساب 

الرجال الدماء اأال من ا�ستخÈنا اأخÈناه ومن 

�ساألنا حدKناه«.

وكانت عكر�س������ة تتقلد حماF������ل ال�سيف 

وتقول:

ن�سار ا�سÈوا  »يا مع�رص املهاجري������ن واالأ

على عÁõتكم وام†سوا على ب�سريتكم«.

مام  اأما اأم اخلري فقد كانت حتت راية االإ

مثل ال�سهم �سيفها ُم�سلّت يف يدها و�سوتها 

يلعلع قاFلة:

»جاه������دوا قبل اأن تبطل احلقو¥ وتعطل 

احل������دود اإن امل�سباì ال ي†س������يء مع ال�سم�ش 

والكواكÖ ال تنري مع القمر وال يقطع احلديد 

اإال احلديد«.

äÉLhõdG Oó©Jh …QGƒ÷G PÉîJG

ÜÉé◊Gh Ó£dGh

اإىل جان������Ö ما قررته ال�رصيعة من حقو¥ 

أماً« فثم������ة الوجوه  أة »بنتاً وRوج������ة وا للم������را

ت م†ساجع  ربعة عنوان ه������ذه الفقرة ق†سّ االأ

تلك احلق������و¥ وRلõلتها ونحن اإذ ال ن�ستطيع 

اأن ننف������ي التاأKريات ال�سلبي������ة يجÖ اأن نكون 

من�سف������ن يف درا�ستنا التي يج������Ö اأن تتمتع 

باحلياد.

 êاإن �سوء ا�ستعمال هذه املفاهيم واخلرو

�سالم������ي كان اأول  به������ا ع������ن جوهره������ا االإ

�سالمي  اخلطوات الت������ي اأف�سدت املجتمع االإ

فيما بعد.

فال�رصيعة وجدت لتبق������ى لذلك احتوت 

مبادFها واأحكامها على املرونة وقدرة التطور 

بتطور الõمان واملكان.

فمجابه������ة املفا�سد مقدم������ة يف ال�رصيعة 

عل������ى امل�سال اإذ حيثم������ا توجد مف�سدة كما 

م������ام fiمد عبده يج������Ö مقاومتها  يقول االإ

ودرء املجتمع منها ولو كان ذلك على ح�ساب 

. بع†ش امل�سال

وKم������ة قاعدة »اإال ما �سلف« التي تكررت 

يف القراآن وماآلها:

�س������الم ن������õل والع������رب يف فو�سى  »اأن االإ

عراف فاأبطل ما يتعار�ش جذرياً  العادات واالأ

ما قد  مع بناء املجتمع ا÷ديد واأقر بع†سها 

�سلف اآخذاً بالل������ن واحل�سنى ريثما يتمكن 

�س������الم من النفو�������ش واإذ ذاك يهجرون ما  االإ

�سلف من ال�سلبيات«.

مبداآن م������ن مباد ال�رصيع������ة نفذا فيما 

بعد العهد الرا�س������دي تنفيذاً منافياً ÷وهر 

الدعوة فامل�سلحة تقدمت على كل �سيء وكان 
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يبن������ى على »ما �سلف« كثري م������ن التجاوRات 

االأخالقية.

 i ربعة ل ن: نع������ود اإىل النق������اط االأ
واالآ

�سود  فيم������ا اإذا كانت نفذت عل������ى وجهها االأ

عند العرب فق§.

…QGƒ÷G PÉîJG

أو ال�سبي  هذه الفكرة حفيدة ن¶ام الر¥ ا

ال�رصعي للن�ساء.

وهما »ال������ر¥« و»ال�سبي« وجدا يف االأ 

القدÁ������ة قب������ل وجودهما العرب������ي فاتخاذ 

ا÷واري: مل يقت�رص على العرب.

بل �سا´ عند اليه������ود واليونان والرومان 

ويف اأوروبة قبل امل�سيحية وبعدها وهو �سعبة 

من موؤ�س�سة الر¥ قال عنه برنارد�سو:

أ�سواأ من ن¶ام العمل والعمال يف  »لي�������ش ا

الع�رص احلديث.

ن املوىل كان م�سÄ������والً عما ملكت يداه  الأ

م������ن الرجال والن�س������اء اأما �سي������د العمل يف 

الع�رص احلديث فهو غري م�سÄول عن عماله 

جر«. مادام يعطيهم االأ

�سالم اأن يحرم الر¥ ويلغيه  مل ي�ستط������ع االإ

ن عملية بن������اء الدولة التي رافقتها  نهاFياً الأ

 iرص� أع������داداً غفرية من االأ احلروب خلقت ا

ن¶مة ال�سابق������ة تÈر قتلهم  الذين كان������ت االأ

جميعاً.

أ�سلوباً قاFماً  �سالم Œاهه������م ا فاتخ������ذ االإ

على قواعد KالKة هي:

فادة من  وىل: ا�ستبقاوؤهم اأحي������اء واالإ االأ

طاقاتهم لقاء ما يتلق������ون من حماية وغذاء 

وك�ساء.

الثانية: الرف������ق بهم واعتبارهم اإخوة يف 

�ش قوله  أKر عن النب������ي  ن�سانية فق������د ا االإ

 â– G º¡∏©L ºchÉ≤```°TCG ºµdƒN ب�ساأنهم: 

 øe Ghöûæj h π```ÑL øe Gƒ```àëæj  º```µjójCG

 É  ºgƒ°ùÑdCGh ¿ƒ∏cCÉJ É  ºgƒª©WCG ôé```°T

 ¿EGh  á```bÉ q£dG  ƒ```a  º```gƒ∏ª– ’h ¿ƒ```°ùÑ∏J

.ºgƒæ«YCG ºgƒªà∏ªM

 πH »àeCGh …óÑY º```cóMGh π≤j ’ ∫É```bh

. »JÉàah …Éàa

الثالثة: حترير الرقاب:

- فق������د خ�س�������ش له الق������راآن �سهماً هو 

ال�سهم ال�ساد�ش من Rكاة املال.

البقرة -177/2

- وال�سهم اخلام�ش من ال�سدقات:

التوبة-60/9

- وجع������ل التحري������ر كف������ارة ع������ن القتل 

اخلطاأ.

الن�ساء-92/4

Áان. - والكفارة عن اللغو باالأ

املاFدة-89/5

وي������رi املوؤر الهندي »�سي������د اأمري علي« 

�س������الم« اأن النبي اŒه يف  يف كتاب������ه »روì االإ
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أواخ������ر حياته اإىل من������ع اتخاذ ا÷واري بعد  ا

 5
ية  اأن “ك������ن الدين من النفو�ش ونõلت االآ

من املاFدة.

äÉLhõdG Oó©J

مل تكن عادة التعدد مق�سورة على العرب 

�سالم« وبعده بل كانت �ساFعة يف كثري  »قبل االإ

من ال�سعوب.

ف������داود: بع������د ذلك الع������دد الكبري الذي 

اخت������اره من الن�ساء ا�سطجع باحلرام بõوجة 

أوري������ا احلثي ودبر طريق������ة لقتله وبعد قتله  ا

أم »�سليمان«  ا�ستدعاه������ا وتõوجها فكان������ت ا

 ìسحا� �سموFيل الثاÊ –االإ املدعوة بت�سبع 

. 11-

�سي������دة«  »�سبعمÄ������ة  اتخ������ذ  و�سليم������ان 

-ìسحا� ول –االإ امللوك االأ و»KالKمÄة« �رصية 

11 وعن������د ا÷رم������ان كان التع������دد ن¶اماً 

اجتماعياً �ساFداً.

ورغ������م املح������اوالت الياF�س������ة مل ي�ستطع 

 Êجو�ستني������ان اأن يقتلعه من املجتمع الروما

�سواء  اأما عند امل�سلمن فيح�سن اأن نلقي االأ

التالية:

وىل حينما  �سالمي������ة االأ - يف العه������ود االإ

كان������ت احل������روب “ت�������ش الرج������ال وتهدد 

نا كان  باخت������الل التواRن بن الذك������ور واالإ

التعدد عالجاً حفß املجتمع من االنحراف 

ومنع الت�رصد.

- اأما يف عهود »اال�ستقرار« فقد احتدم 

اخلالف بن الفقهاء على تف�سري ما جاء يف 

ية -3- من �س������ورة الن�ساء »واإن خفتم اأال  االآ

تعدلوا فواحدة..«.

وكان فقهاء املعتõلة �سباقن حيث قالوا: 

»اإن الع������دل ال يكون بتحقيق امل�ساواة يف 

املاأكل وامللب�ش وامل�سكن بل لن يتحقق العدل 

اإال بامل�س������اواة يف احل������Ö والتقدير وهذا من 

مور امل�ستحيل������ة اإذ ال يعقل اأن يحÖ رجل  االأ

امراأتن يف وقت واحد مبقدار واحد«.

ية 129- من الن�ساء بن�ش  لذلك جاءت االآ

�رصي قاطع:

 AÉ```°ùædG ÚH Gƒdó©J ¿CG Gƒ©«£à```°ùJ ø```dh

. ..ºà°UôM ƒdh

129-4

فتو�سل فقهاء املعتõلة اعتماداً عليها اإىل 

قراءة حترمي التعدد يف القراآن ولكن املعتõلة 

انطووا وانط������وi عهدهم بعد املاأمون و�سار 

هجران ن¶رياتهم جميعاً.

غ������ري اأن الكثريين م������ن امل�سلمن تو�سلوا 

باملقاي�س������ة واال�ستنت������اê اإىل اأن ن¶ام التعدد 

ي�سم������ به ا�ستثناء وملواجه������ة Xروف طارFة 

�������رصة ال تتوف������ر اإال م������ع  أوا اأن وح������دة االأ ورا

الõوجة الواحدة.

ولكن التفكري الغربي flتلف “اماً.

فالتع������دد -كما يق������ول غو�ستاف لوبون- 
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ن ما  خري من اتخاذ اخلليل ذك������وراً واإناKاً الأ

يج������ري يف الغرب بن الرج������ال والن�ساء هو 

اخلدان������ة بعينها اأي الõنا ال�������رصي اإذ يتخذ 

أة خلياًل اأو  أك وتتخذ املرا أو ا الرج������ل خليلة ا

. أك ا

Ó£dG

و»الرومان«  و»اليون������ان«  »اليهود«  عرفه 

قبل اأن يعرفه امل�سلمون وهو من حيث املبداأ 

نتيجة من نتاF الõواê فحينما تقوم موؤ�س�سة 

ال������õواê ينت¶������ر اأن تفرR بع†������ش املفاجÄات 

نة« و»العته« وغري ذلك من  pكاملكارهة« و»الع«

مرا�ش التي تعكر م�سرية احلياة الõوجية  االأ

لذلك ياأتي الطال¥ ملعا÷ة هذه ال¶روف.

فال�رصيعة قامت عل������ى التي�سري وت�سهيل 

احلياة.

والقراآن يقول:

 . m¿É```°ùMEÉH jöùJ hCG m±hô```©  ∑É```°ùeEG

. �سورة البقرة/229

 G ¤EG ∫Ó◊G ¢```†¨HCG احلديث يقول: 

. Ó£dG

وم������ع هذا فقد اأقيمت يف وجهه احلدود 

حتى اإن فقهاء املعتõل������ة تو�سعوا فقالوا: »ال 

ي�س اأن ي������رتك الطال¥ اإىل اأهواء الõوê بل 

البد من تاأييده م������ن قا�ش عادل ي�ستمع اإىل 

أ�سباب ا÷انبن ويواRن بينهما ويق†سي بعد  ا

ذلك بالطال¥ اأو عدمه ويف الواقع:

وروبية  بداأت املجتمعات احلديثة حتى االأ

منه������ا “يل اإىل فكرة الط������ال¥ وتقتنع باأنها 

�سالمية  حاج������ة اجتماعية واأن ال�������رصوط االإ

ن. هي اأف†سل ال�رصوط حتى االآ

ÜÉé◊G

دبيات كافة  م������ن الثابت يف التاري������خ واالأ

اأن احلج������اب مل يكن مفرو�س������اً يف الع�سور 

ن الدعوة وجهت اإىل  وىل.. الأ �سالمي������ة االأ االإ

ن اأعباء  الرج������ال والن�س������اء على ال�س������واء والأ

ن  الدع������وة و�سعت على عاتق االKنن معاً والأ

ا÷ه������اد يف �سبيلها فر�������ش على كليهما دون 

آية احلجاب وردت ب�سدد ن�ساء  ن ا “ييõ والأ

النبي اللواتي ل�سن كاأحد من الن�ساء.

باخت������الف  اختلف������ت  م������ور  االأ ولك������ن 

ال¶روف.

أة امل�سلم������ة التي حمل������ت ال�سيف  فامل������را

وجاهدت يف �سبي������ل ا وركõت مع الرجل 

�سالم������ي تقهقرت قيمتها  دعاFم املجتمع االإ

وت†س������اءل مركõه������ا بعد اأن امت������الأ املجتمع 

ب�سبايا »الفر�ش« و»الروم« و»الرتك« و»اخلõر« 

« والبيت الذي كان������ت ت�رصف عليه  õ������و»ال

�سيل������ة وتغر�������ش في������ه بذور  ب�سجاياه������ا االأ

احلمي������ة تدهورت مكانت������ه عندما تدهورت 

مكانتها واأ�سب fiكوماً باالأخال¥ والعادات 

الدخيلة.

�رص العريقة  لذل������ك مل يعد اأمام بن������ات االأ
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�سيلة غري احلجاب حتى ال  وربات البيوت االأ

مور وي�سعÖ التفريق بن احلراFر  تختل§ االأ

وال�سبايا.

اأن  »التده������ور«  عملي������ة  Rاد يف  ومم������ا 

الفقهاء حتõّبوا لل�سالطن والوجهاء فف�رصوا 

هواء هوؤالء حتى  حكام وفقاً الأ الن�سو�ش واالأ

أة ويديها وقدميها  تو�سل������وا اإىل »اأن وجه املرا

فتنة يجÖ اإخفاوؤها عن النا�ش باحلجاب«.

أة،  بعد هذه ا÷ول������ة العابرة يف عامل املرا

Áكننا اأن نقول:

أة العربية مل يكن نا�سÄاً  اإن انحطاط امل������را

�سالمية بل ن�ساأ عن Xروف  عن ال�رصيع������ة االإ

طبعت حياة النا�ش بطابعها.

كثار  - فاحلروب كانت �سبÖ الت�رصي واالإ

من ا÷واري.

- والرتف طغى على حياة النا�ش فكانت 

أة عن�������رصاً رFي�سياً من عنا�������رصه و�سبباً  املرا

أ�سباب اللهو واملتعة. أ�سا�سياً من ا ا

- وباب االجتهاد اأغلق وو�سع مفتاحه يف 

يد اخلليفة ف¶ل الفقهاء يتقلبون يف �رصيعة 

الن�سو�������ش ويتõلفون اإىل ال�س������ادة واحلكام 

أ�ساوؤوا اإىل  بالذراFع الفقهية الواهي������ة حتى ا

اأحكام ال�رصيع������ة واأفرط������وا يف اإباحة تعدد 

الõوجات والطال¥ واحلجاب واخلرافات.

�سالمية العربية  وما اأن ت�ستقر الدولة االإ

يف القرن الث������اÊ الهجري حتى كانت جميع 

عراف تراعي جانÖ الرجل على  الن¶������م واالأ

أة و�س������ارت املراأة flلوقاً يع�سقه  ح�ساب املرا

الرج������ل ويخ�ساه يف اآن واحد وا�ستعلت نريان 

الغرية يف �سدر االKنن.

هو يغار عليها فيحب�سها يف البيت ويلقي 

عليها احلجاب.

وه������ي تد�������ش الد�ساF�ش لك�س������Ö قلوب 

الرجال.

Ú``̀fGƒ``̀b ≈``̀ ∏``̀Y á``̀Ø``̀WÉ``̀N á```̀dƒ```̀L 

 ájQƒ¡ª÷G  ‘  á«°üî°ûdG  ∫Gƒ```̀M C’G

ájQƒ°ùdG á«Hô©dG

Xل قان������ون حقو¥ العاFل������ة ال�سادر عن 

رادات  ال�سلطنة العثماني������ة وجمموعة من االإ

ال�سنية املرجع الوحيد لتن¶يم حقو¥ العاFلة 

يف ا÷مهورية العربية ال�سورية.

واملتغ������ريات  ال¶������روف   Ö������ب�سب ولك������ن 

االجتماعي������ة �سدر القان������ون رقم 34 بتاريخ 

1975/12/24 ف�س������ار ه������ذا القان������ون مع 

 iخ������ر القوان������ن اخلا�س������ة بالطواF������ف االأ

�سالمي������ة مراج������ع وحي������دة لتن¶يم  غ������ري االإ

�س������وؤون العاFالت وحقوقها ل������دi امل�ساحات 

امل�سلم������ن والطواFف  االجتماعي������ة ال�سّتة. 

. iخر االأ

وفيما يلي جولة خاطفة يف تلك القوانن 

حول اأهم النقاط العاFلية وهي:
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ال������õواê- امله������ر- الط������ال¥- التفريق- 

احل†سانة.

 GhõdG -1

 Úª∏°ùŸG óæY GhõdG

نثى  الذكر واالأ هو عقد مل������õم لطرفيه 

أو بالتوكيل  ويتطل������Ö تبادل الر�سا بال������ذات ا

هلية فهو باطل يف  كما يتطلK Öبوت كمال االأ

حالة جنون اأحد طرفيه عند انعقاده.

 Oƒ¡«dG óæY

مبقت†س������ى القانون املو�سوي الذي و�سعه 

الكني�ست يف دم�سق لعام 1912: يجÖ توافر 

. م: 56  êواõة اأركان يف عقد الKالK

أة وتقدي�سها عليه ولو  اأوالً: ت�سمية امل������را

بخا” ي�سلمه اإليها يداً بيد.

Kانياً: يجÖ اأن يكون العقد مكتوباً.

Kالثاً: �سالة الÈكة بح†سور ع�رصة رجال 

قل. على االأ

 ¢ùcPƒKQ C’G ΩhôdG óæY

يحتاê العقد اإىل »كاهن« و»طقو�ش دينية 

خا�سة« و»مباركة« و»ا�سبينن« و»�ساهدين«.

 ¢ùcPƒKQ C’G ΩhôdG Z óæY

رKوذك�������ش يجري  1- عن������د ال�رصي������ان االأ

بحفل������ة علني������ة بع������د اأن ي������وؤدي العري�سان 

االعرتاف وتناول القربان فيباركهما الكاهن 

ويتلو الدعاء.

حوال ال�سخ�سية  م-20- من قانون االأ

2- عن������د الكاKوليك: مبوج������Ö القانون 

 Öللكني�سة ال�رصقية يج êواõ98 ن¶ام �رص ال

اإبرام العقد يف كني�سة اخلورنية.

 êواõوت�ستانت: يتم عقد الÈ3- عن������د ال

م- وف������ق املرا�سم التي تفر�سه������ا الكني�سة. 

. 22

áæFÉÑdGh ô¡ŸG -2

تعريف: امله������ر: هو املال ال������ذي يقدمه 

اخلاط������Ö اإىل flطوبته للõواê منه وقد Xل 

رKوذك�ش  بهذا اال�سم عند امل�سلمن وال�رصيان االأ

.Rوليك واملو�سوين والدروKوالكا

اأما الدوطة: فهي غ������ري املهر وتكون اإىل 

رKوذك�ش والطواFف  جانبه عند ال�رصي������ان االأ

الكاKوليكية.

رمن  وه������ي لوحدها دون امله������ر عند »االأ

رKوذك�ش«. رKوذك�ش« و»الروم االأ االأ

‚يل������ن ال يتوج������Ö مهر وال  وعن������د االإ

دوطة.

أو ما يتفق على  والدوطة: ه������ي الباFنة: ا

أو  تقدÁ������ه اإىل البيت الõوج������ي من الõوجة ا

�سدقاء. أو اأحد االأ والديها ا

اأما كيفي������ة الت�رصف بامله������ر والدوطة: 

تي: فيختلف كاالآ

- هو ح������ق للõوجة امل�سلمة تت�رصف فيه 

كما ت�ساء.

- وعند غ������ري امل�سلمة يقع حت������ت اإدارة 
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 ´õوجة يف نõوا�ستثماره دون اأي حق لل êوõال

يده اأو fiا�سبته.

Ó£dG -3

طال¥ اأي  تعريف������ه: الكلمة م�ستقة من االإ

ر�سال دون قيد. االإ

 ¬eÉµMCG

عن������د امل�سلم������ن: يعن������ي اإنه������اء العالقة 

الõوجية اأي حل عق������د الõواê وهو معروف 

�سالم حدده  �سالم ولكن االإ يف العرب قبل االإ

يات 229-228-227- وو�سع �رصوطه يف االآ

230-231-232 من �سورة البقرة كذلك يف 

وىل من �سورة الطال¥. ية االأ االآ

عن������د اليهود: يق������ع يف ي������د الرجل دون 

املادتان 325-324  أة  ا�س������رتاط قبول امل������را

من اأحكام املو�سوين.

عند امل�سيحين: لي�ش للرجل حق الطال¥ 

املبا�رص بل هو يف يد ال�سلطة الكن�سية وتختلف 

.iفة واأخرFسول �سدة وت�ساهاًل بن طا� االأ

 ≥jôØàdG -4

.êواõيف اللغة هو حل عقدة ال

ولكن له يف ال�رص´ معاfl Êتلفة متعددة 

ال جمال اإىل التو�سع فيها هنا كيال يكون ذلك 

مالل لذلك اأكتفي باأ�سماء احلاالت  �سبباً لالإ

التي يجوR فيها طلÖ التفريق وهي:

أو الفدية،  يالء، املخالع������ة، ا ي������ذاء، االإ االإ

العلل، الغيبة.

áfÉ°†◊G -5

أة واحل†سانة من احل†سن. هي حق املرا

نثى »خم�سة ع�رص عاماً«.  وهي للطفل االأ

وللطفل الذكر »KالKة ع�رص عاماً«.

تنتهي بعد هذه املدة لتحل fiلها الوالية 

ب. وهي لالأ

I NCG áª∏c

ما ج������اء يف ه������ذه العجالة ه������و القليل 

م������ن الكثري الذي ي������وR´ يف الفقه والقوانن 

لذلك نلتم�������ش ال�سف من اأهل البحث لهذا 

االخت�سار ل¶روف الõمان واملكان.

على اأن Kمة مالح¶ات نوردها بطريقة 

قالم كما يلي: روؤو�ش االأ

أة  1- يف الت�رصي������ع ال�س������وري ت�ساوت املرا

مع الرج������ل يف ميادين احلي������اة با�ستثناء ما 

اقت†سته الطبيعة يف كل منهما.

2- االختالفات البيولوجية التي مل يقرتب 

الت�رصيع منها.

أ�سمى  موم������ة مث������اًل Œمعت فيه������ا ا فاالأ

الف†ساFل من نكران ذات وحÖ �سويف Œرد 

أ�سمى  أة ا عن امل�سال مما جعل �سم������ري املرا

ح�سا�ش حيث  من �سمري الرجل والذاكرة واالإ

 ßأة فيهما يفو¥ ح Kبت علمي������اً اأن حß املرا

الرجل.

 »Ö3- مار�ست املراأة يف بالدنا مهن »الط
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و»الق†س������اء«.  و»املحام������اة«  و»الهند�س������ة« 

ومار�ست »التعليم«.

وتقلدت منا�سÖ الوRارة وع†سوية جمل�ش 

أنها تركت من  دارة فلم يثب������ت ا ال�سع������Ö واالإ

التق�سري وال�سلبيات اأك مما تركه الرجل.

4- على اأن خري ما اأختتم به مقا› هو ما 

ية 21- من �سورة الروم. قاله القراآن يف االآ

ب�سم ا الرحمن الرحيم

 ºµ```°ùØfCG øe º```µd ≥```∏N ¿CG ¬```JÉjG ø```eh

 kIOƒe º```µæ«H π©Lh É```¡«dEG Gƒæµ```°ùàd kÉ```LGhRCG

. ¿hôµØàj mΩƒ≤d mäÉj’ ∂dP ‘ ¿EG káªMQh

�سد¥ ا الع¶يم

اإن اإ�سن��اد ابتداء اخلطيئ��ة اإىل حواء ورد يف القراآن غري ما ورد يف التوراة اإذ جاء يف القراآن اأن و�سو�سة ال�سيطان كانت   -1

دم: لهي كان لآ ول واأن التحذير الإ دم يف الأ لآ

»فقلن��ا ي��ا اآدم اإن هذا عدو لك ولزوجك فال يخرجنكما من اجلنة وفت�سقى اإن لك األ جتوع فيها ول تعرى واأنك ل تظماأ 

فيها ول ت�سحى فو�سو�ص اإليه ال�سيطان قال يا اآدم هل اأدلك على �سجرة اخللد وملك ل يبلى فاأكال منها فبدت لهما 

�سواأتهما وطفقا يخ�سفان عليها من ورق اجلنة وع�سى اآدم ربه فغوى.

)طه - 20-/ 120/119-118-117(

نحن هنا نحقق ول نقرر.  -2

وجدتها وقومها ي�سجدون لل�سم�ص من دون اهلل ..  -3

ماتت بعد موت الر�سول باأربعن يوماً على قول بع�سهم.  -4

الهوام�ش
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 áeó≤e

ع م������ن خالله الكات������Ö يف �سباكها حتى يدمن سع م������ن خالله الكات������Ö يف �سباكها حتى يدمن سع م������ن خالله الكات������Ö يف �سباكها حتى يدمن  س ت†س ت† حراسحراسحراً س“تل������ك الكتابة �س“تل������ك الكتابة �

إحورا بالكتابة يرم������ي هذه ال�سباك اإىل القراء ليقع  إحورا بالكتابة يرم������ي هذه ال�سباك  حورا بالكتابة يرم������ي هذه ال�سباك سحورا بالكتابة يرم������ي هذه ال�سباك س س م�س م� ب كاتباسب كاتباسب كاتباً سالكتاب������ة وي�سالكتاب������ة وي�

حوراسحوراسحوراً بالقراءة.  سفيها مايقع ويغدو م�سفيها مايقع ويغدو م�

إحريتها، واإن  إحريتها، و حريتها، وسحريتها، وس سحري������ة وتكمن قوتها يف مدi ق������وة �سحري������ة وتكمن قوتها يف مدi ق������وة � حري������ة وتكمن قوتها يف مدi ق������وة �سحري������ة وتكمن قوتها يف مدi ق������وة �س سالكتاب������ة هي عملية �سالكتاب������ة هي عملية �

احرية، فقدت التاحرية، فقدت التاأKري على الكاتÖ الذي يكتبها، وبالتا› فقد  حرية، فقدت التسحرية، فقدت التس سفق������دت هذه ال�سفق������دت هذه ال�

احرية تاحرية تاأKريه على القراء. حرية تسحرية تس � Öسالكات� Öسالكات

…Qƒد �سbاfو ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁

ò
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 لذل������ك يعتمد ال�سح������رة على الكتابة يف 

ان قوة الكتابة التفوقها قوة، فان قوة الكتابة التفوقها قوة، فاإن  العملهم، والعملهم، والأ

يء سيء سيء  س اليكون ب�س اليكون ب� ������اس������اس������اً سي†سي† أ مواجهة ه������ذا ال�سحر ا

��الل الدين وقد ���الل الدين وقد ���الل الدين وقد  ���ري الكتابة حت������ى من خ������ري الكتابة حت������ى من خ��� ��ري الكتابة حت������ى من خ������ري الكتابة حت������ى من خ���� �غ����غ���

 ájG CGô```b øeøeø  :e  :e المت������ه قاFالمت������ه قاFاًل �ش اأ �ش وّج������ه النبي �ش وج������ه النبي ������ه النبي

 ßaÉM G øe ¬«∏Y ∫õj  á∏«d ‘ »```°SôµdG

 øe øe . وقال:  øe . وقال:  Ñ°Ñ°Ñ üj ≈àM ¿É£«```°üj ≈àM ¿É£«```° °üj ≈àM ¿É£«```°üj ≈àM ¿É£«``` T ¬Hô≤j’h°T ¬Hô≤j’h°

 á∏«d ‘ Iô```≤ÑdG IQƒ```°S ôNG øe Ú``G øe Ú``G øe Ú` `àj``àj` ’G CGô```b

. Kم قال: »من نõل منõال فقال: اأعوذ  √ÉàØc

بكلم������ات ا التام������ات من �رص م������ا خلق. مل 

يء حتى يرحتل من منõله ذلك« ويف سيء حتى يرحتل من منõله ذلك« ويف سيء حتى يرحتل من منõله ذلك« ويف  سه �سه � ه �رصه �رص رصي†رصي†

 Ée Ée É EEGhE hEGhG  : hلت يقول ا  : hلت يقول ا : س : سلت يقول ا لت يقول ا س من �سورة ف�س من �سورة ف� ي������ة 36 االآ

¬f¬f¬ EEG ÉH ÉH É ò©ò©ò à©à© °SÉà°SÉà°SÉa °SÉa °SÉ õõf õf õ ¿É£¿É£¿É «```£«```£ °«```°«``` ûd°ûd° G øe øe ø ∂æ∂æ∂ ZæZæ õæZõæZ jõæjõæ

 . º«∏º«∏º« ©∏©∏ d©d© G ™«ª°ùd™«ª°ùd™«ª°ùdG ƒgƒgƒ

 áHÉàµdG ±É° ±É° ±É ûàc°ûàc° G

ن�س������ان الكتاب������ة حتى يحقق  ������ف اس������ف اس������ف االإ ساكت�ساكت�

ش من الرتوي عن النف�ش من الرتوي عن النف�ش يÄاسيÄاسيÄاً سلها �سلها � اللنف�سه من خاللنف�سه من خال

 ،iاً من اخللود من جهة اأخرÄاسيÄاسيÄي سمن جهة، و�سمن جهة، و�

أنها  اساساً على ا سي†سي† أ وÁك������ن اأن اأن¶ر اإىل الكتابة ا

ج�سي������ة للكاتÖ الذي  يÄاسيÄاسيÄاً م������ن ال سحتق������ق �سحتق������ق �

شله������ا معامل عبقريت������ه للنا�شله������ا معامل عبقريت������ه للنا�ش،  الي¶ه������ر من خالي¶ه������ر من خال

اوباوباأنه اإن�سان متفو¥ وبه ميõة. 

ع������ر املتنبي الذي سع������ر املتنبي الذي سع������ر املتنبي الذي  سي¶ه������ر هذا بقوة يف �سي¶ه������ر هذا بقوة يف �

يقول: 

…ô©°…ô©°…ô© T ¤°T ¤° EG ≈ªYEG ≈ªYE
C’G ô f …òdG ÉfCG

 ºª° ºª° ºª U  ¬`̀H  ø`̀e  »JÉª∏c  â©ª°S°U  ¬`̀H  ø`̀e  »JÉª∏c  â©ª°S° CGh

ويقول: 

¬dÉe πb øŸ É«fódG  ‘ ó  Óa

√ó  πb  øŸ  É«fódG  ‘ ∫É`̀e’h

¿Gƒ`̀¡`̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y π`̀¡`̀°`̀ù`̀j ø`̀¡`̀j ø``̀e

ΩÓ````````̀jEG â````̀«````̀  ô````````̀÷ É````````̀eh

ô``````̀NGhCG Qƒ```̀e CÓ```̀∏```̀a ò`````dh º```̀©```̀fG

π````̀FGhCG ø`̀¡`̀d â``̀fÉ``̀c É`̀ª`̀c k Gó`````̀HCG

¢übÉf  ø`̀e  »`̀à`̀eò`̀e  ∂`̀à`̀JCG  ¿EGh

π`̀eÉ`̀c ÊCÉ````̀H  IOÉ`̀¡`̀ °`̀ û`̀ dG »`̀¡`̀a

ÉjÉæŸG  ¢`̀Vƒ`̀N  ≈àØdG  OÉ`̀à`̀YG  GPEG

∫ƒ``Mƒ``dG ¬``̀H ô``̀Á É``̀e ∞`̀©`̀°`̀VCÉ`̀a

É¡∏gCG  Ú`̀HÉ`̀e  ΩÉ```̀j C’G  â°†b  Gò`̀ H

 ó`̀FGƒ`̀a Ωƒ``̀b ó`̀æ`̀Y Ωƒ``̀b Ö`̀FÉ`̀°`̀ü`̀e

 áHÉàµdG áj qóL

لهية يعلّق دانتي العبارة  يف الكوميديا االإ

أيها الداخلون  ا التالية على باب ا÷حي������م: 

 ìاإىل ه������ذا امل������كان اتركوا خلفك������م كل طمو

لكم اإىل اأي م�ستقبل، واخلعوا هنا اأمام هذه 

 . ìبواب كل اأمل لكم بالنجاة والنجا االأ

الكتابة تلخ�ش ق†سية التحدي واملواجهة 

ل������دي، الكتابة الت������ي التتحدi ه������ي لي�ست 

ن تُكتÖ، الكتاب������ة املوالية لي�ست  بحاج������ة الأ

غري ت†سيي������ع للوقت. املنافق������ون ي�ستهFõون 

أنف�سهم حينما ي�سع������ون بالكتابة اإحالة  م������ن ا

القب اإىل جمال، لك������ن تبقى هذه الكتابات 

 Öميتة ركيكة واخللود دوم������ا يكون اإىل جان

احلقيقة.

ن�سانية   الع¶م������اء قدمتهم اأعماله������م االإ
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مل وا÷و´ والÈد  الكiÈ التي �سبب������ت لهم االأ

ن�ساÊ يتق������دم العمل  الروح������ي، والعم������ل االإ

ن�سان يتقدم الوطن،وال يوجد  ن االإ الوطني الأ

وطن بدون اإن�سان، ولكن يوجد اإن�سان بدون 

ن�سان ال�سعيد يف خيمة جمهولة اأو  وطن، واالإ

يف كوكÖ جمهول هو اأف†سل من اإن�سان باF�ش 

ر�سية كلها هي وطن  يف وطن. اإن الك������رة االأ

دب الفا�سد يف�سد احلياة  ن�سانية الكبري. االأ االإ

ن�سان وال�سيا�سة واالقت�ساد، وحتى يف�سد  واالإ

الورود التي تتفت يف اأج������واء فا�سدة كهذه. 

الكاتÖ الذي تكون Œربته غنية يف احلياة، 

أبناء  أدب������ه كذلك غنيا، ولذلك ف������اإن ا يكون ا

االنفتاì يبدعون الرواFع. 

دب ليفت العيون ال ليغلقها، جاء  جاء االأ

ليقول ما مل يقل من قبل، ال لي�سفق ملا �سجر 

ن�سان  دب هو االإ النا�ش م������ن الت�سفيق له. االأ

ن�سان كاFن م¶لم واحلياة  املتجدد دوم������ا، االإ

ن�سان  دب لي†س������يء روì االإ أت������ي االأ م¶لمة يا

بقنديل������ه وي†سيء تفا�سيل احلياة وجدواها، 

ن�سان وهي كذلك  ن الكتاب������ة هي حا�رص االإ الأ

مال. الكتابة  م�ستقبل������ه وعليها تتعل������ق كل االآ

حالة خا�سة تعرتي الكاتÖ دون غريه في�سعى 

اإىل Œ�سي������د هذه احلالة من خالل ما “ليه 

علي������ه املخيلة من كلم������ات. والكاتÖ عندما 

يبا�رص يف الكتابة اليهمه من العامل اخلارجي 

اأي �س������يء الكتاب������ة ل������دي حالة “������رد على 

أKراها  أرق������ى اأوقاتي وا الواقع واأعي�ش معها ا

يف هذه العõل������ة، اإنها “الأ عاملي، فاأنا اأXن 

باأن الراعي يحمل نايه ليعõف حلناً يعÈّ به 

–تلقاFياً- عن و�سع������ه النف�سي، عن اأفراحه 
وعن اأحõانه، وع������ن ن¶رته اإىل الواقع الذي 

يعي�س������ه وعن روؤيته للعامل، وق������د ي�سدف اأن 

يتح������ول هذا اللحن اإىل اأغني������ة يغنيها العامل 

أ�������رصه، اأو الي�سمعه غ������ري الراعي واأغنامه.  با

الكتاب������ة هي امل�ستقبل، وه������ي م�سدر Kقافة 

ن�سان وتتحول يف بع†ش املراحل اإىل  وعلم االإ

ألوان ال�سالة.  لون من ا

 C’Gh áHÉàµdG

اأقول اإن كل من يحمل بيده قلما، يحمل 

أمل������ا ي�سعى بالقل������م التخفيف من  يف روح������ه ا

مل، ويبقى يكاف������ اإىل اأن Áوت ويف  ح������دة االأ

أما اإذا  قلب������ه الكلمة التي ي�سعى اإىل قولها، وا

وجد الكلمة امل†سبوطة املعÈة، فاإنه �سيقولها 

 Åوت وينطفÁ ا اإىل اأن������Äويبقى قلمه منطف

بعد انطفاء قلم������ه، ويف حل¶ات االحت†سار 

خرية �سيكت�سف باأن تلك الكلمة خانته ومل  االأ

ن�ساÊ هو الذي  مل االإ تكن م†سبوطة باملرة. االأ

يلهÖ حالة الكتاب������ة فتكون ق†سية الق†سايا. 

ب������واب املغلق������ة باملفاتي������ احلديدية  كل االأ

قابل������ة لالنفتاì اأمام طرقات الكاتÖ وهكذا 

ب������واب املحكمة  Áكن للكات������Ö اأن يطر¥ االأ

وينف†ش عنه������ا غبار ال�سنوات والقرون. اإنها 

عادة  م������كان الال ممكن، الإ عملية انقالبية الإ

ترتيÖ ما دمره fiبو احلروب والقهر واأي†ساً 
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مكاني������ة اإعادة التفكري فيما  الإ

اأغل������ق النقا�ش عنه، اإنها Kورة 

ن�سان يف  م�ستمرة يقوم بها االإ

ليثبت من  ا÷م������ود  مواجهة 

أنه كاFن حي ي�ستطيع  خاللها ا

فا¥ الرحبة،  اأن يرن������و اإىل االآ

ف������كار  االأ ه������ذه  اإّن  أي������ي  وبرا

الع¶مى �ستبقى حتى لو انتقل 

اإىل مرحلة حياتية  ن�س������ان  االإ

اأخ������رi، وعندما يح¶ى املرء 

بروؤي������ة هومريو�ش ل������ن يكون 

 Öبو�سعه اأن ين�سى باأنه �ساح

ن  لي������اذة/ وما ذلك اإال الأ / االإ

ذاك املكان �سيكون مبنياً على 

أنقا�������ش هذا امل������كان كما اأن  ا

ن�س������ان �سيكون مولوداً  ذاك االإ

ن�سان  أنقا�������ش ه������ذا االإ م������ن ا

الذي كانه وعا�سه.

فكار  وه������ذا يثب������ت جم������دداً ع¶م������ة االأ

اخلال������دة. مبقدورك اأن حت�س������ن للكتابة اإن 

�سÄت، ولكن لي�ش مبقدورك اأن ت�سيء اإليها، 

وعندما تفعل ذل������ك �سيكون االكت�ساف باأنك 

ن الكتابة هي التي �ستكون  أ�ساأت اإىل نف�سك الأ ا

أن������ت البتة من قدمها.  قد قدمتك، ومل تكن ا

ن�سان، حتمل راFحته  الكتابة حتمل عب������ق االإ

الõكي������ة، اإنها اأك احلاالت �سفاء وان�سجاماً 

مع تفا�سيل احلياة. م������ن يÈ¥ قو�ساً قõحياً 

يف Xهرية يوليو م������ن قمة جبل لي�ش بحاجة 

اإىل �سمع������ة. ال�سمعة تقدم ال†سوء ملن ار“ى 

�سفل من ال¶لمة.. اإن من ي�سب  يف الدرك االأ

أنهار املحيط������ات لي�ش بحاجة اإىل قطرة  يف ا

ماء.

أولÄ������ك الذين ال  أكت������Ö عن ا  اأف†س������ل اأن ا

تاري������خ لهم، والن������ور والعتمة لديه������م �سيان، 

نهم ال  أكت������Ö عنهم الأ الذين ال يق������روؤون ما ا

يجي������دون فك احل������رف، اأو ال Áلكون قيمة 

مل  أولÄك الذين فقدوا االأ كتاب اأو �سحيفة، ا
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ن�سان الذي يهلكهم يف  بكل ذرة اإن�سانية يف االإ

عامل الاإن�ساÊ موح�ش.

 اأعرف ب������اأن لوت�سيان بونابرت كان اأك 

الف من  عدال من اأخي������ه نابليون ومثل������ه االآ

نقياء الذي������ن اليجدون من يوؤر  النبالء واالأ

أة جميلة، ونابليون  حتى لن¶رة حرمان المرا

يجد حتى يف موت������ه اآالف الكتÖ التي توؤر 

حتى طريقة لف¶ه للحروف.

 اإن الكتابة يف املع�سكرات �ستبقى ركيكة 

ميت������ة، و�ستبقى الكتابة عن ا÷مال وال�سحر 

بداعية.  الم تفج������ر اأKرi الطاق������ات االإ واالآ

احل������رب تعن������ي امل������وت والدم������اء والهالك 

االت  أناقة ا÷ والتعني الرايات اخلفاقة وا

والطبول واملو�سيقى. الفقراء هم الرتاب، هم 

�سجار، هم الوحول. ر�سفة، هم االأ االأ

 áHÉàµdG á«dÉªL

من الق�ساFد ا÷ميلة التي كتبها ال�ساعر 

ليõابيت������ي/ كري�ستوفر مارلو  االنكليõي /االإ

ق�سيدة بعن������وان /اأغني������ة الراعي العاطفي 

حلبيبته/ يقول فيها: 

 »àÑ«ÑM Êƒch »©e »°û«Y É©J

 áæµªŸG äGöùŸG πc Üô  ±ƒ°ùdh

 ∫ƒ≤◊Gh ∫ÓàdGh ÚJÉ°ùÑdGh ¿ÉjOƒdG É¡Ñ¡J »àdG

 ∫ÉÑ÷G äGQóëæeh äÉHÉ¨dG Éæd É¡ëæ  »àdGh

 Qƒî°üdG ƒa kÉ°†jCG ¢ù∏  ±ƒ°ùd

 º¡fÉ©£b ¿hò¨j ºgh IÉYôdG iôfh

 É¡£bÉ°ùe ≈∏Yh á∏ë°†dG QÉ¡f C’G Üôb

 áª«NôdG ∫õ¨dG ÊÉZCÉH Qƒ«£dG ó°üJ

 QÉgR C’G øe GôjöS ∂d ™fCG ±ƒ°ùdh

 Iô£©dG äÉbÉÑdG øe kÉa’G ∂d ΩóbCGh

 ∂d ¿ƒµj ÉæJÉa ÉHƒKh É¡æe áLƒ°ùæe á©Ñbh

 ájô£©dG ¢S’G GQhCÉH ¬∏ªcCÉH GRô£e

 áeƒ©f Ìc C’G ±ƒ°üdG øe áLƒ°ùæe IAÉÑYh

 á∏«ª÷G ÉæfÓªM øe √õàLCG ±ƒ°S …òdG

 OÈdG ∂«≤j »c É©FGQ ÉØN ∂d ™æ°UCÉ°Sh

 AÉ≤f Ìc C’G ÖgòdG øe õHEG ™e

 ÜÓÑ∏dG ºYGôHh ¢û≤dG øe GQÉfR kÉ°†jCGh

 á«fÉeô¡c QGQRCGh á«fÉLôe ∂HÉ°ûe ™e

 ∑ ãJ ¿CG äGöùŸG √ò¡d øµeCG GPEÉa

 »àÑ«ÑM Êƒch »©e »°û«Y É©àa

 ¿ƒæ¨jh ¿ƒ≤°TÉ©dG IÉYôdG ¢übôj ±ƒ°ùd

 .»MôØJ ¿CG πLCG øe QÉjCG ô¡°T øe ÉÑ°U πc ‘

أيتم كيف اأن ال������Èو¥ وال�سواعق   ه������ل را

 ،i ر�ش وال املباغتة تفعل فعلها يف �سقو¥ االأ

فاإنها تفع������ل الفعل ذاته يف تربة الروì حتى 

ك ق������وة وتغدو حية تنب†ش  فكار االأ تولد االأ

على ال������ور¥. اإن كل ق�سة من تلك الق�س�ش 

عم������ا¥ �رصبة �ساعق������ة، ولكن  ترك������ت يف االأ

مطار الت������ي تهطل بعد �سح������وب ال�سماء  االأ

“ن������ فيم������ا بعد �سف������اء، “ن������ ربيعاً من 

البالبل واحلداFق والن�سيم. �ستبقى الكتابات 

ال�سادقة تنب†ش يف عرو¥ ال�سنوات القادمة، 

جيال، �ستبق������ى تدفÄهم يف  أم������ل االأ �ستبقى ا

�سقيع ال�ستاءات. اأX������ن لي�ش بو�سع اأحد اأن 
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يحتال على القلم كما بو�سعه اأن يحتال على 

امل�سام������ري واخل�سÖ وامليكاني������ك، لي�ش بو�سع 

أو  ، ا أRيõ الري أو ا اأحد اأن يõّور خري������ر املاء، ا

�سجار. Rقõقة الع�سافري، اأو حفيف االأ

 هك������ذا من الطبيع������ي اأن ترi كتبا ميتة 

ر�سفة يرف†سها حتى باFعو ال�سندوي�ش  على االأ

نه������م يخ�سون من �سمومها عل������ى RباFنهم.  الأ

الكتاب������ة بذاته������ا ه������ي مغام������رة ك������iÈ من 

 Öمغامرات الب�رص ولذل������ك لي�ش بو�سع الكات

اأن يكت������Ö ما ه������و هاد وي�سم������ت عما هو 

ن الكتاب������ة تنبثق يف  fiف������وف باملخاط������ر، الأ

ال�سبل املحفوفة باملخاطر.

 الكتابات احلية هي التي حتيي النفو�ش 

امليت������ة وتدعوه������ا اإىل احلي������اة، تدعوها اإىل 

اليق¶ة والتعم������د مبياه احلروف يف جداول 

ال�سطور.

مر هي وجهات ن¶ر  الكتابة يف نهاية االأ

وت�س������ورات يتخّيلها ويت�سّورها الكاتK ،Öمة 

رواية وحيدة كتبها الفيل�سوف برتراند را�سل 

أ�سماها /ال�سيطان يف ال†سواحي/ يبن فيها  ا

اأن ال�سياط������ن ت�سكن يف Œمعات النا�ش اإىل 

جان������Ö املالFكة، ولذلك يفت الطبيÖ عيادة 

حياء ال�سعبية ويطلÖ من املر�سى  يف اأحد االأ

خطاء حت������ى يتماKلوا  اأن يرتكب������وا بع†ش االأ

لل�سفاء. 

 áHÉàµdG Qƒf

 ìأروا أن������وار الكتابة م�رصق������ة يف ا تبق������ى ا

أولÄ������ك الذين ين¶رون دوم������اً اإىل �رصو¥ يوم  ا

دبية ال�ساطعة  جدي������د، وتبقى املنج������õات االأ

تتالحق من جي������ل اإىل اآخر، لي�ش بو�سع اأحد 

ن�سان، لي�ش  بدا´ يف عمق االإ اأن يطفÅ �سعلة االإ

بو�س������ع اأحد اأن يحمل �سوط������اً ويقود النا�ش، 

ن �سعلة  ويراهم جميعاً ينق������ادون ب�سوطه، الأ

الع�سيان دوما تقرتن ب�سعلة احلرية يف نفو�ش 

أب������ى اأن تنقاد اإال وفق هواه������ا، ودوما من  تا

رحم هذه املعاناة يولد كاتÖ يتمتع بكل ذاك 

العن������اد املده�ش الذي يوّل������د يف عمقه حالة 

 Èاإبدا´ حتقق الن�س������وة له وملالين القراء ع

جيال املتعاقبة. االأ

يتح������د فريدريك نيت�سة ع������ن الكتابة 

قاFاًل: /يعرف الذين ي�ستطيعون اأن يتنف�سوا 

أنه ه������واء عا�سف ينتمي اإىل  ه������واء كتاباتي ا

ال������ذرات، اإن الفل�سفة كم������ا فهمتها وع�ستها 

ن تعني العي�ش بطواعية بن ا÷ليد  حتى االآ

 Öوا÷بال املرتفعة بحثا عن كل ما هو غري

وقابل لال�ستق�ساء يف الوجود/. 

 علمتني التجرب������ة الطويلة املكت�سبة يف 

م�س������ار Œواالت كهذه يف اإطار ما هو ممنو´ 

�سباب التي حثت على العمل  اأن اأن¶ر اإىل االأ

االأخالقي واملثا› يف �سوء flتلف جدا عما 

يبدو مرغوبا. 

مام   ينب������ع كل اإ‚اR، كل خط������وة اإىل االأ

يف املعرفة من ال�سجاع������ة، من الق�سوة على 

الذات، من الن¶افة الذاتية.
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�سارة �ستنت�رص فل�سفتي يوماً   يف ه������ذه االإ

ن من ناحية  ن ما منعه املرء حت������ى االآ م������ا الأ

أ كان داFماً هو احلقيقة /.  املبدا

ويق������ول عن كتابه هك������ذا تكلم Rراد�ست: 

م������ن ب������ن كتاباتي، يق������ف Rراد�س������ت وحده 

بالن�سبة لذهني، بهذا منحُت الب�رصية اأع¶م 

ن.  ذلك الكتاب  هدي������ة ُقدم������ت له������ا اإىل االآ

ب�سوته الذي يخت�رص الع�سور، الÁثل ذروة 

الكتÖ فح�س������Ö، اإنه الكت������اب الذي يت�سف 

حقيقة بهواء املرتفعات، اإن احلقيقة الكلية 

ن�سان ترقد حتته على م�سافة بعيدة جدا،  لالإ

عم������ق، ولد من �رصو¥ احلقيقة  أي†ساً االأ اإنه ا

ك عمقاً، من بÄر التنفذ، الينõل فيها دلو  االأ

دون اأن يخرê ممتلÄا بالذهÖ والطيبة.. اإنها 

ك هدوءاً، التي توّلد العا�سفة،  الكلمات االأ

فكار التي Œيء على اأقدام احلمام وتقود  االأ

�سجار، اإنها  العامل.. Kمار التن ت�سق§ من االأ

جيدة ولذي������ذة الطعم، وح������ن تقع ينك�س§ 

حمر.  جلدها االأ

 .. أن������ا الري������ ال�سمالية للت������ن النا�س  ا

هكذا كالتن �ست�سق§ اإليكم هذه التعاليم يا 

ن حلمها الطيÖ، وا�رصبوا  اأ�سدقاFي. كلوا االآ

ع�سريها، اإن������ه اخلريف.. ال�سم������اء �سافية 

والوقت بعد ال¶هر/. 

دب  يتحد جاك ران�سيري عن مفهومه لالأ

ن يف اأن نعرف ما معنى  أل������ة االآ قاFاًل: /امل�سا

دب مبا هو اأدب ذلك اأن كلمة اأدب لي�ست  االأ

م�سطلحا X������ل ي�سري عÈ التاريخ اإىل جممل 

منتجات فنون الكالم والكتابة، ويف الف†ساء 

وروب������ي مل تبتعد ه������ذه الكلمة عن معناها  االأ

القدمي الذي كان �ساFعاً لدi املثقفن والذي 

كان ي�سري اإىل فن الكتابة نف�سه اإال يف القرن 

 
1
التا�سع ع�رص/.

ن�سان بقوة عن م�ساعره ومواقفه  يعÈ االإ

 Èد لبو�سكن يعFمة ق�ساK ،من خالل الكتابة

فيها عن مواقفه قاFاًل: 

 ôJƒdGh ™Ø°ûdÉH º°ùbCG

 ≥◊G ácô© h ∞«°ùdÉH º°ùbCG

 Ñ°üdG áªéæH º°ùbCG

 öü©dG IÓ°üH º°ùbCG

 ∂JôégÉe ÉfCG Óc

 »àjÉYôH â∏ª°T ¿PEG øªa

 ¬«∏Y áæ«µ°ùdG âdõfCGh

 á«°SÉ≤dG IOQÉ£ŸG øe ¬à«ªMh

 ∂à«≤°S …òdG âfCG â°ùdCG

 ¢û£©dG Ωƒj ‘ AGôë°üdG AÉe øe

 ∂fÉ°ùd âÑgh …òdG ÉfCG â°ùdCG

 ∫ƒ≤©dG ≈∏Y kÉª« Y kÉfÉ£∏°S

 Gó G ô≤àMG ¿PEG kÉYÉé°T øc

 á«dÉY áª¡H ≥◊G ÜQO ™ÑJG

 ÊGô≤H öûHh ≈eÉà«dG ÖÑMCG

 .áØ«©°†dG äÉbƒ∏îª∏d

 :Öوب�سيء من احلكمة يكت

 Ö°†¨J’h ,¿õ–Óa IÉ«◊G ∂àYóN GPEG
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 CGógG »é°ûdG Ωƒ«dG ‘

 äG óH’ ,≥K ôØdG Ωƒj

 πÑ≤à°ùŸG ‘ É«ëj Ö∏≤dG

 Ö«Äc öVÉ◊Éa

 »°†ª«°S A»°T πc ,ôHÉY A»°T πc

 .πªLCG Ñ°ü«°S »°†ª«°S Éeh

 OöùdG á©àeh áHÉàµdG

يحقق ال�رصد احلكاFي متعة لل�سارد وهو 

يحكي ق�سة وقعت معه، وهنا اأورد �سيÄاً من 

هذه املتعة التي يحققها ال�رصد ل�سخ�ش ي�رصد 

واقعة جرت معه، يقول هذا ال�سخ�ش: 

ت�رصي نفحات �سع������ادة منع�سة يف روحي 

أن������ا اأمّد خطوات عاF������دة من �ساحة املطار  وا

أRداد �سعادة  نحو بيتي، اأخطو ومع كل خطوة ا

أيام  م������ن �سنيعي الذي قمت به طوال ع�رصة ا

فاFتة حتى تكلل بالنجاì منذ حل¶ات عندما 

ارتفع������ت الطاFرة حاملة العمة �سم�ش.. تلك 

أة التي �سجلت واقعة هامة يف حياتي لي�ش  املرا

بو�سعي ن�سيانها.  

أة املتقدمة يف  العمة �سم�������ش، هذه امل������را

ن تت�سوب اإ›  ال�س������ن الت������ي م������ن اأجله������ا االآ

ن¶������رات املودع������ن املريبة وه������م ي¶نون يف 

أبل������ه، واإال فما  قرارة نفو�سه������م باأنني رجل ا

الذي يغمر �سخ�ساً ب������كل هذه ال�سعادة وهو 

للتو قد وّد´ عõيõاً اأو حبيباً قد ال يراه Kانية، 

أنا اأمد خطواتي مع  لكن هذا كله ال يهمني وا

 ،êاملودعن نحو اخلار ìخطواتهم من جن������ا

أكاد اأرi حتى االبت�سامة تبت�سم على Kغري  وا

وهم يõدادون ده�سة ورمبا ا�ستياء.  

اإنهم عل������ى حق، فه������م ال يدركون ق�سة 

هذا الودا´، وال يعلمون من هي العمة �سم�ش 

ن يف الف†ساء  الراFع������ة، تلك التي حتل������ق االآ

تارك������ة يف نف�س������ي كل هذا ال�سع������ور العارم 

  .ìبفي†سان الفر

أي������ام تعرف������ت العمة حينما  منذ ع�رصة ا

ول مرة يف حياتي، كان الوقت قبيل  أيتها الأ را

أنا جال�������ش يف مكتبتي القرطا�سية  ال¶ه������ر وا

أتدفاأ عل������ى ال�سخان الكهرباFي الذي يحمل  ا

اإبريق ال�س������اي، اأن¶ر اإىل املطر الغõير الذي 

ينذر بطوفان ويõداد قوة وغõارة منذ �ساعة 

دون هوادة و�س§ اأ�سوات الرعود وال�سواعق 

ر�ش وما عليها.   املتالحقة التي تهõ االأ

 êجاR أتاأم������ل املن¶ر من خلف أنا ا بغتة وا

املكتبة تراءi › �سخ�������ش ك�سب تتهرول به 

خطواته م�رصع������ة نحو املكتبة، يدير مقب†ش 

الباب ويندفع اإىل الداخل كتلة من ماء وكاأنه 

الذ بي فاّراً من �ساحة الهيجاء.  

أنتف†ش ب�رصعة عن الكر�سي،  أنا ا جفلت وا

أة ترتعد خوفاً من اأ�سوات  واإذ مبالم ام������را

ال�سواعق وترŒف من �سدة الÈد القار�ش، 

أة عجوR تب������دو قادمة لتوها من الريف،  امرا

أنها  ترت������دي Kياباً قروي������ة �سوداء رK������ة، بيد ا

ورغم عالمات اله������رم البادية على �سحنتها 

تبدو قوي������ة البنية تقف على قدميها ب�سمو 
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كفت������اة يف �رص �سبابه������ا. كذلك ا�ستطعت اأن 

أمل �سيÄ������اً م†سيÄاً يف وجهه������ا يوحي باأنني  ا

أق������ف اأمام �سخ�ش رحي������م، ولعل هذا الذي  ا

خفف من هلعي بدخولها املباغت.  

�ساألها �سيÄاً غري اأن  مل يكن املوقف منا�سباً الأ

اأدعوها اإىل ال�سخان لتتدفاأ لعل هذه الثياب 

الغا�سة باملطر Œف قلياًل، لكنها مدت يدها 

اإىل بع†ش الثياب التي ترتديها لت�ستغر¥ عدة 

دقاFق حتى تخرê كي�ساً وت†سعه اأمامي قاFلة: 

يا بني.. اعمل معروفاً، وبدت كاأنها ال تريد 

اأن تنت¶ر حل¶ة واحدة حتى ت�سرتد �سيÄاً من 

أنا م�ستعجلة قبل  أنفا�سها املتالحقة مردفة: ا ا

اأن يغلق البنك ا يخليك.  

أنا اأن¶ر اإىل الكي�ش: ماذا  قلت بده�سة وا

تريدين يا عّمة?  

و�سعت عق������دة الكي�������ش يف فمها وفّكته 

لي������رتاءi كي�������ش معق������ود اآخر، فّكت������ه بذات 

الطريق������ة لي¶هر Kال������ث معق������ود ون¶راتي 

أة العجوR التي تعمل  معلّقة بحركات هذه املرا

أ�سنانها امل�سطكة وماء  بيديها الراجفت������ن وا

املطر ين�ساب من Kيابها.  

بدت اأمامي كلوحة فنية، يف هذا الوقت 

ال������ذي �سلت احلركة م������ن املدينة كلها، حتى 

ال�سيارات ا�سطرت للوق������وف ب�سبÖ ارتفا´ 

أة يف اأواخر  املط������ر يف الطرقات تاأتي ام������را

العم������ر لتوا�سل العمل وكاأنه������ا حتمل الكرة 

ر�سي������ة على Xهرها? اأخ������رياً Xهر كي�ش  االأ

أنه ال�ساد�ش والذي يحتوي  أ�سود عتيق يبدو ا ا

أنا متلهف لروؤية  على الكنõ الذي �ستخرجه وا

الذي �سي¶هر بعد كل هذه العقد.  

أة عينيها العجوRتن اإ› وهي  رفعت املرا

تف†ش ما بجوف الكي�ش على الطاولة قاFلة: 

يا بن������ي.. هذه نق������ود fiروق������ة، ذهبُت اإىل 

�ستبدلها، قالوا باأنهم لن ي�ستبدلوها  البنك الأ

ماكن  أوراقاً بي†ساء مو�سع االأ قبل اأن األ�سق ا

أر�سدوÊ اإىل مكتبتك.   املحروقة، وا

ورا¥ النقدية  ويف حل¶������ة نõل������ت كل االأ

طراف عل������ى الطاولة تفوì منها  fiروقة االأ

راFحة احلريق، ن¶������رُت يف الكم الهاFل من 

ورا¥ النقدي������ة و“تم������ت يف نف�سي: اإذن  االأ

ورا¥  مهمتي تكم������ن يف اأن األ�سق كل هذه االأ

املحروقة واأجعلها �ساحلة لال�ستبدال، وعلي 

ن امل�رصف �سوف يغلق  أ�ستعجل قلي������اًل الأ اأن ا

بعد اأقل من �ساعة، وعند ذاك لن يكون اأمام 

 iه������ذه امل�سكينة اإال اأن تع������ود غداً مرة اأخر

وتلقى ذات العذاب، لك������ن لدي خÈة جيدة 

وقد قمت بذلك كث������رياً ب�سبÖ قرب مكتبتي 

من امل�رصف املرك������õي: اأهاًل و�سهاًل يا عّمة 

�ستكون جاهõة بعد قليل اطمÄني.  

عندF������ذ ول������دi مبا�رصت������ي باملهمة التي 

ة  �سوف ت�ستغر¥ نحو ن�سف �ساعة ب�سبÖ ك

ورا¥، بداأت مالم اال�ستقرار ت¶هر على  االأ

أة وه������ي تتنف�ش ال�سعداء  وج������ه و�سوت املرا

قاFل������ة: ج������õاك ا خرياً يا بن������ي، اأرحتني 
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من هذا الهم. و�سمتت تاركة يف فيها بع†ش 

أنها تنت¶ر ا�ستعدادي ل�سما´ ما  كالم بدا › ا

تبقى من كالم مل تقله.  

رفعُت ن¶ري اإليها قاFاًل: اأكملي يا عمة، 

�ساأ�سمع واأعمل?  

أنا عمتك �سم�ش، جÄت من قرية  قال������ت: ا

العط�سانة التي تبعد خم�سن كيلوا مرتاً عن 

هن������ا، قلت ل�ساحÖ البا�ش ال������ذي اأو�سلني 

باأنني ال اأملك �سيÄاً، ولكن عندما اأعود معه 

جرين.   يف رحلة العودة �ساأعطيه االأ

عرفت ما رم������ت اإليه وقلت: ال عليك يا 

عّم������ة. لكنه������ا قالت: ال يا بن������ي، هذا حقك 

أن������ا اإن �ساء ا ذاهب������ة اإىل بيت  وتعب������ك، وا

  . ا

ورا¥: اإن  أنا منهم������ك يف ل�سق االأ قلت وا

  . �ساء ا

قالت: هذا هو حلمي الوحيد يف احلياة 

ي������ا بني ال������ذي اأرج������و اأال يخيبن������ي ا يف 

حتقيقه، كث������ري من اأحالمي مل يتحقق، بقيت 

مل يف  نف�سي يف اأمنيات وح�رصات فقدت االأ

حتقيقها، لكن هذا احلل������م اإن حتقق �سوف 

أنا  يعو�سن������ي بكل �سيء. منذ KالK������ن �سنة وا

را�سي الطاهرة،  اأحلم باأن تطاأ قدماي تلك االأ

واأن تتنور عين������اي بروؤية الكعبة امل�رصفة، اإن 

حتقيق هذا احللم يا بني هو خري من الدنيا 

أيام �سوف  وما فيه������ا. اأنت تعرف بعد ع�رصة ا

أ�سجل ا�سمي يف   اأن ا
ّ
تنطلق الرح������الت وعلي

جر حتى  مكتÖ احل������ والعمرة واأعطيهم االأ

يعتمدوÊ للذهاب.  

أ�ساألها ع������ن �سبÖ احرتا¥  رغب������ت يف اأن ا

ه������ذه النقود بعد اأن علمت من حديثها باأنها 

النقود الت������ي �ست�سافر بها، لكنني خ�سيت اأن 

أ�سبÖ لها حرجاً وبعد �سمت لي�ش بالطويل  ا

أن������ا على و�سك االنتهاء م������ن الل�سق قالت:  وا

أع������رف باأنك تريد معرف������ة �سبÖ هذا الذي  ا

أنتهي  اأ�س������اب النقود، واأعدك يا بني عندما ا

من امل�������رصف ومن الت�سجيل يف مكتÖ احل 

عطيك اأجرك واأق�ش  والعمرة �سوف اأعود الأ

عليك ما تود اأن تعرفه.  

أناولها حõمة  أنا ا يجاب وا أ�سي باالإ هRõُت را

النق������ود يف كي�ش �سغري جدي������د يحمل ا�سم 

املكتب������ة بعد اأن غدت �ساحل������ة لال�ستبدال، 

تناولت������ه العّمة كاأنها تتناول كنõاً Kميناً كانت 

قد اأ�ساعته، وعلى الف������ور اأخفته يف طيات 

Kيابه������ا وفتحت الباب لتخرê باأق�سى �رصعة 

راك†س������ة حت������ت املطر �سوب ب������اب امل�رصف 

الذي يبعد نحو KالKمÄة خطوة، وللتو تذكرت 

باأنه������ا “طر بغõارة وكن������ت قد ن�سيت “اماً 

اأمر املط������ر الغõير وكذلك اأمر اإبريق ال�ساي 

ال������ذي ن�سف وهو يغلي على ال�سخان دون اأن 

بري������ق جانباً وجل�ست  أنتب������ه اإليه. و�سعُت االإ ا

نن������ي اأم†سيت نحو  عل������ى الكر�سي متعب������اً الأ

ن�س������ف �ساعة واقفاً اأعم������ل، Kم قلت: �سوف 

أنت¶ر  أنا ا اأ�سنع ال�ساي الذي فاتني، فاأتدفاأ وا
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العم������ة ريثم������ا تاأتي ل������رتوي › ق�سة النقود 

بريق نحو خõان  املحروقة. نه†ست حاماًل االإ

امل������اء ال�سغري الذي يق������ع بالقرب من الباب 

واإذ بذات الكي�ش الذي نّولته العمة مرمياً يف 

Rاوية الب������اب. ت�سمرت يف مكاÊ هنيهة غري 

م�س������د¥ ما اأرK ،iم دنوت ومددت يدي اإليه 

أن������ه ذات الكي�ش الذي يبدو  حت������ى تاأكد › با

باأنه �سق§ منها وهي تخرê م�رصعة من باب 

أنها مل حتف¶ه جي������داً يف Kيابها  أو ا املكتب������ة، ا

ر�������ش. حملت الكي�ش واأغلقت  فوقع على االأ

أ�سد  باب املكتبة خلفي منطلقاً ب�رصعة رمبا ا

من �رصعة العم������ة �سوب باب امل�رصف الذي 

البد من اأن تكون قد و�سلت اإليه العّمة للتو، 

 ، أKن������اء ا÷ري ال اأعرف ما الذي حد ويف ا

�سعرُت ب�سدمة مباغتة اأفقدتني الوعي. بعد 

أيتني يف  أي������ام ا�سرتددت وعيي ورا مرور �ستة ا

امل�سفى. عندFذ قيل › ب������اأن �سيارة م�رصعة 

ا�سطدمت ب������ي على الطريق املقابل ملكتبتي 

واأن �ساF������ق ال�سيارة موق������وف. للتو تذكرت 

تفا�سيل ما وقع › وتذكرت اأمر العّمة �سم�ش، 

 Êتذكرت كي�ش النقود، وغدا كل �سيء يراود

 iأيقنت باأن اأح������داً ما قد راأ كحل������م بعيد، وا

نني كنت  كي�ش النقود على الطريق فاأخذه الأ

عطيه للعّمة.  اأحمله بكفي ب�سكل م�ستعجل الأ

 êباخلرو Öيف الي������وم الت������ا› اأذن › الطبي

ولدi و�سو› اإىل البيت جاءÊ �سخ�ش وقال 

باأنه �سقيق ال�ساFق الذي �سدمني وهو حالياً 

أ�سقطت  موقوف ولن يُطلق �رصاح������ه اإال اإذا ا

ادعاF������ي ال�سخ�سي علي������ه مبوجÖ ال†سب§ 

الذي و�سعته �رصطة امل�سفى. وكانت ال�رصطة 

قد ا�ستدعت اأهل������ي الذين تقدموا باالدعاء 

ال�سخ�سي نيابة عني. ع������دت مع ال�سخ�ش 

أ�سقطت  بع������د �ساع������ة اإىل مركõ لل�رصط������ة وا

ادعاFي عل������ى ال�ساF������ق دون اأن اأطالبه باأي 

أنني  ن تعوي†سي الذي اأخذته هو ا تعوي†������ش الأ

ع������دت اإىل بيتي ب�سالم. ولكن بقيت احل�رصة 

يف قلبي على العم������ة �سم�ش التي �سوف تتاأمل 

كثرياً ل†سيا´ حلمها، وكم “نيت اأن اأملك مثل 

قدمه للعمة حتى حتقق حلمها.  هذا املبل الأ

فك������رت يف اأن اأطل������Ö تعوي†ساً م������ن ال�ساFق 

عطي������ه للعمة �سم�ش حتى حتقق حلمها به  الأ

نه هو الذي ت�سبÖ يف �سيا´ الكي�ش، ولكنني  الأ

أنها كانت ترف†ش  تذكرت قولها › يف املكتبة ا

أو اأخ������ذ اأي �س������يء  أو اأي Rكاة، ا اأي �سدق������ة، ا

دون مقاب������ل، وكانت رغ������م عجõها تعمل يف 

ها› القرية واأحياناً تعمل  حياكة املالب�ش الأ

غنام كي توؤدي  يف قطاف القط������ن وتربية االأ

فري†سة احل من جهدها اخلا�ش. عدت اإىل 

أنا اأعرف باأن الرحالت  البيت حõيناً كÄيباً وا

ن  ب������داأت تنطلق نحو احلج������اR واأن العّمة االآ

ر�ش..   أباأ�ش flلو¥ على وجه االأ هي ا

وا�سيه������ا اأم  ه������ل اأذه������Ö اإىل القري������ة الأ

�ستدين لها النق������ود، واإذا فعلُت  أ�ستعج������ل الأ ا

فكار دون اأن  ذلك ه������ل �ستقبل. ت�ستت بي االأ
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أ�ستق������ر على فكرة تخفف م������ن حÊõ واأملي  ا

من جه������ة، ومن حالة ال�سع������ور بالذنÖ التي 

ا�ستب������دت بي من جه������ة اأخ������رi. يف امل�ساء 

أ الõوار يتواف������دون لالطمÄنان علي حتى  بدا

ال�ساع������ة العا�رصة لياًل حي������ث بداأت احلركة 

تخف يف البيت ومل يبق غري اأخوتي واأقرباFي، 

عند ذاك �سمعنا �س������وت الباب فنه†ش اأحد 

اأخوت������ي لفتح������ه واإذ بال�ساFق م������ع KالKة من 

، Kم  اأقرباF������ه يقبلون ويعت������ذرون عما حد

تق������دم ال�ساF������ق وقبلني على خ������دي �ساكراً 

دعاء ال�سخ�سي عليه قاFاًل باأنه  اإ�سقاطي االإ

أنفقتها  �س������وف يتكفل جميع امل�ساريف التي ا

أراد اأن اأكون  يف امل�سفى. عندFذ قلت باأنه لو ا

مر، ويكفيني  را�سي������اً فعليه اأن ين�سى هذا االأ

اأن ا قد اأعادÊ اإىل Rوجتي وابنتي الوحيدة 

ك������È على ما  �سامل������اً وهذا ه������و التعوي†ش االأ

اأ�سابني. ولكنن������ي قلت له اأن ي�رصì › كيف 

ح������د ذلك فقال: كان الوق������ت نحو ال¶هر 

واملط������ر منذ اأك من �ساع������ة يهطل بغõارة، 

وكان موع������د البا�������ش الذي �سياأخ������ذ اأخي 

وابني املري†ش اإىل العا�سمة يف ذاك الوقت، 

أيتك  أنا يف الطري������ق اإىل وداعهما را فج������اأة وا

م�رصع������اً كال�سهم، مل يعد الوقوف ممكناً رغم 

أ�سري بب������§ء ب�سبÖ املطر وتدفق  أنن������ي كنت ا ا

املي������اه يف الطريق، ولكن رغم ذلك اأح�س�ست 

ب������اأن ال�سدمة كانت قا�سية عليك. وقفت يف 

م������كاÊ وحملتك اإىل ال�سي������ارة، مل يكن هناك 

اأحد يف ال�سار´ لي�ساعدÊ يف تلك اللح¶ة، 

يف حل¶������ات خاطفة ا�ستطع������ت اأن اأحملك 

واأ�سعك يف ال�سي������ارة واأXن عندما حتركت 

خرê بع†ش جريانك م������ن fiالتهم، كنت ما 

تõال “�سك كي�ساً بيدك، و�سعت الكي�ش يف 

جيبي و�سلمتك للم�سفى، K������م �سلمت نف�سي 

للمخفر.  

ن�سي������ت كل كلم������ة قاله������ا ه������ذا الرجل 

أتقول باأن  وانتف†ست فرح������اً من الفرا�������ش: ا

الكي�ش عندك?.  

نني فتحته  ق������ال: اأجل عندي واعذرÊ الأ

أيام من وجوده معي  ون¶������رُت فيه بعد KالKة ا

يف ال�سجن وكان ذلك بدافع حÖ اال�ستطال´، 

وعندها عرفُت باأنك كنت ذاهباً اإىل امل�رصف 

لت�ستبدل هذه النقود. Kم مد يده اإىل معطفه 

�سف������ر ال�سميك وناولني الكي�ش: هذه هي  االأ

اأمانتك. ن¶������رُت اإىل الكي�������ش غري م�سد¥، 

بي†ش الذي يحمل  اأجل اإنه ذات الكي�������ش االأ

ا�س������م مكتبتي، ن¶رُت اإليه وكاأنه كان يف عامل 

أتناوله من  آخ������ر وعاد اإ›. Kم م������ددُت يدي ا ا

أنني يف حلم، ن¶رت اإليه  ي������د الرجل كما لو ا

ب�س������و¥ وهو بن يدي ه������ذه املرة، وال اأعرف 

مل������اذا نõلت دمو´ من عين������ي بغõارة عجõت 

أو التخفيف م������ن غõارتها.  عن مقاومته������ا ا

قفõت �سورة العمة �سم�ش اإىل flيلتي، العّمة 

�سم�ش التي كافحت KالKن �سنة من اأجل اأن 

حت�سل على هذا الكي�ش الذي �سوف يحقق 



á``HÉ``àالك  ôë``````س�

231 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

حلمها الوحيد يف هذا العامل قبل اأن تودعه، 

وهي التي �ستخرê من ه������ذا العامل متح�رصة 

مل يف  على اأحالم كثرية مل تتحقق وفقدت االأ

اأن تتحق������ق. هذا الكي�������ش الذي �سوف يقدم 

أمني������ات العمر الفاFت  له������ا تعوي†ساً عن كل ا

الذي م†سى عل������ى اأمل حتقيق اأحالم غدت 

�رصاباً، وكم كانت تعي�سة وهي تقول باأن حلماً 

واح������داً م������ن حياتها مل يتحقق رغ������م بلوغها 

ال�سبعن. وددت فيما لو حدKت معجõة اإلهية 

وجعلتن������ي يف هذه اللح¶ة ب������ن يدي العّمة 

نّوله������ا الكي�ش واأقول له������ا: ماRال  �سم�������ش الأ

خري. م†ست  هن������اك اأمل لتحقيق احلل������م االأ

حل¶ات غاية يف ال�سعادة لفتني يف fiرابها. 

�سكرت الرجل الذي يب������دو باأنني غبت عنه 

وقد تهي������اأ لال�ستÄذان باالن�������رصاف، �سكرته 

أن������ا اأعل������م اأن كل العب������ارات التي خرجت  وا

م������ن فمي مل تكن كافي������ة للتعبري عن م�ساعر 

ال�سكر نح������وه. و�سعت الكي�ش حتت الو�سادة 

أنام عليها، لكن اأي نوم.. اأي نوم يدنو  الت������ي ا

أنا اأعد اللح¶������ات حتى يطلع  من عين������ي وا

ال†سوء.. لبثُت �ساه������راً حتى ت�رصبت خيوط 

ال†سوء من خلف غيوم داكنة اإىل الغرفة وال 

اأ�س������د¥ اأن اأحداً كان ينت¶������ر هذه اخليوط 

باللهف������ة التي انت¶رتها. نه†ست من الفرا�ش 

ونه†ست Rوجتي ت�ساألني بده�سة عما اأفاقني 

يف ه������ذا الوق������ت املبكر. قلت له������ا باأن علي 

أتاأخر يف العودة. قالت:  اخلروê حاالً وق������د ا

أي������ن �ستذهÖ واأنت مات������õال بحاجة اإىل  اإىل ا

أيام من النقاهة?   ا

قلت: خروج������ي هو نقاهت������ي الوحيدة. 

ولكنها نبهتن������ي اإىل الوق������ت املبكر الذي ال 

ي�سل للذه������اب اإىل اأي مكان. وللتو اأدركت 

ن.  باأن جميع مكاتÖ احل والعمرة مغلقة االآ

أ�ستبدل  اإ�سافة اإىل اأن امل�رصف الذي �سوف ا

في������ه النقود مغل������ق وال يفت قب������ل الثامنة. 

انت¶������رت اإىل اأن ارتفع������ت ال�سم�������ش قلياًل 

وخرجت يف ال�سابعة، و�سلت اإىل مكتبتي ومل 

تك������ن › رغبة يف فتحها ول������و من باب اإلقاء 

ن¶رة �رصيع������ة، وقفت قلياًل اأمام باب املكتبة 

Kم اŒهت اإىل امل�رصف ال������ذي بداأ موXفوه 

يلجونه للتو. كان املوX������ف املخت�ش بتبديل 

العمالت التالفة على معرفة بي، �ساألني عن 

�سحت������ي بعد احلاد وم������ا اأن وقعت عيناه 

ألي�ست هذه  على النقود حتى قال: يا جاري ا

أ�سبو´?  أت������ت منذ ا أة العجوR التي ا نق������ود املرا

قلت: بلى هي نقودها.  

أت������ت ومعها كي�ش  ق������ال: امل�سكينة يومها ا

أر�سدتها اإىل  النقود، كان غري ه������ذا الكي�ش، ا

مكتبت������ك لتل�سقها، وقلت له������ا باأنني �سوف 

أنت¶������ر اإىل اأن تاأتي. عادت بعد نحو ن�سف  ا

�ساعة “د يده������ا لتُخرê الكي�������ش، لكنها مل 

Œده. بحث������ت ب������ن Kيابها املبلول������ة مرات 

عديدة ومل Œده. قلت لها رغم اأن الدوام كاد 

ينتهي لكنن������ي �ساأنت¶ر فقالت باأنها �ستبحث 
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أنه قد  يف الطري������ق الذي اأتت منه والبد من ا

�سق������§ منها وهي متجه������ة اإلينا. غابت نحو 

ن�سف �ساعة وع������ادت بخفي حنن. اأغلقُت 

مكتبي يف امل�رصف وخرجت معها نبحث عن 

الكي�������ش وكان املطر قد خ������ف قلياًل وحتول 

اإىل رذاذ خفيف، ُجبنا الطريق جيÄة وذهاباً 

أKر، Kم قلُت  مرات عديدة ومل نع ل������ه على ا

له������ا: لن�ساأل �ساحÖ املكتبة.. قد يعلم �سيÄاً. 

ولكنن������ا فوجÄنا ببع†ش جريانك من اأ�سحاب 

املح������الت ي������روون ما ح������د ويقول������ون باأن 

ال�ساF������ق يف غم†سة عن حملك اإىل امل�سفى. 

كان الرجل يتحد ويعد النقود اإىل اأن و�سع 

حõمة نق������ود جديدة يف ي������دي قاFاًل: وماذا 

�ستفعل?  

  .Rأنا اأودعه: �ساأبحث عن العجو قلت وا

أق������رب مكتÖ للح والعمرة  هرعت اإىل ا

 Öل�سخ�ش ذاه õأريد اأن اأحج وقلت باأنن������ي ا

�سÄلة، Kم طلبوا  ، �ساألوÊ بع†ش االأ اإىل احل������

خذ املعلومات عنها،  بطاقتها ال�سخ�سي������ة الأ

جراءات ف�سوف يقومون بها على  اأما بقية االإ

جناì ال�رصعة. مرة اأخرi وقعت يف حرية من 

ول الذي  اأمري، لكنني اأعطيته������م ا�سمها االأ

جر وقلت: �سوف تاأتي مع  اأعرفه مع كامل االأ

بطاقتها ال�سخ�سية يوم ال�سفر، قالوا › باأنها 

تاأخرت كثرياً ع������ن الت�سجيل، وكان عليها اأن 

“ام اإجراءات  قل الإ أ�سبو´ على االأ تاأتي قبل ا

أة يف ال�سبعن من  ال�سفر، لك������ن مادامت امرا

عمرها �سوف يفعلون م������ا با�ستطاعتهم من 

اأج������ل اأن ت�سافر بالطاFرة الت������ي �سوف تقلع 

م�ساء الغد.  

�سع������رت باأنني نõعت حم������اًل Kقياًل عن 

كاهل������ي وخرجت من املكتب������ة، تذكرت باأنها 

ذكرت ا�س������م قرية العط�سان������ة. وعلى الفور 

اأخ������ذت �سي������ارة خا�سة لتو�سلن������ي اإىل ذات 

القري������ة. كان������ت ال�ساعة قد بلغ������ت العا�رصة 

عندما انطلقنا نح������و تلك القرية التي تبعد 

خم�سن كيلو م������رتاً وحل�سن ح¶نا اأن طريق 

القرية كان مفرو�ساً بقليل من الرمل اخل�سن، 

وو�سلنا بي�رص. 

قرية �سغ������رية موؤلفة من ع�������رصة بيوت، 

كل بيوته������ا طينية مبا فيها املدر�سة، ومل يكن 

أو  هن������اك اأي اإ�سارة تدل عل������ى اأن فيها  ماًء ا

كهرب������اًء اأو هاتفاً. عند املدخل رك†ست اإلينا 

كالب القرية ب�رصا�سة وكاأنها تريد اأن تنه�ش 

عجالت ال�سيارة. دخلنا القرية ووقفنا اأمام 

اأح������د البيوت فرتكتنا ال������كالب بعد اأن تقدم 

رجل وهو يبعدها عنا.  

ل������دi نõولنا من ال�سي������ارة و�سالمنا على 

الرجل خرê اأطفال ون�سوة ورجال من البيوت 

يتقدم������ون اإلينا. ودون اأي �سوؤال با�رصنا ذات 

الرجل: اأهاًل و�سهاًل بكما.. تف†سال. واأدخلنا 

أ�سعل املدفاأة التي تعمل باحلطÖ والتي  بيته، ا

كانت مطفاأة، Kم قدم اإلينا اإبريقاً من ال�ساي. 
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ت الغرفة ب�س������كان القرية  وبعد قلي������ل امتالأ

أريد اأن اأرi العّمة �سم�ش.   فقلت باأنني ا

�سم������ت الرجل �ساح������Ö البيت وXهرت 

ألي�ست  على وجهه عالمات احل������õن. قلت: ا

العمة �سم�ش من �سكان هذه القرية?  

آخ������ر: نعم من �س������كان هذه  قال رج������ل ا

القرية.  

قلت: واأين هي?  

أنا  خر. ت�رصب ياأ�ش اإ› وا و�سمت ه������و االآ

أتخي������ل اأن العّمة قد اأ�سابه������ا مكروه ولكن  ا

�سوت رجل اآخر بدد هذا الياأ�ش وهو يقول: 

ادة.  العّم������ة �سم�ش موجودة يف قري������ة احل�سّ

Kم خرê �ساحÖ البي������ت عن �سمته الطويل 

قاFاًل: نحن ن�ستطيع اأن نو�سل لها ما تريد.  

أراها لل†رصورة.   أريد اأن ا قلت: ال.. ا

ادة غري  ق������ال: الطريق اإىل قري������ة احل�سّ

�سال������ك ومليء بامل�ستنقع������ات.. من ال�سعوبة 

مر هاماً  أما اإذا كان االأ اأن ت�سلها ال�سي������ارة، ا

�سل اإليها لتاأتي باحلمار.   ف

مر هام، لكن هل امل�سافة  قل������ت: وا االأ

بعيدة?.  

اأجاب رجل اآخر: اإن �ساء ا خالل Kال 

�ساعات �ستكون العّمة �سم�ش هنا.  

مر  ق������ال › ال�ساFق هام�ساً: اإن مل يكن االأ

ن االنت¶ار  هاماً، فقل و�سوف يخÈونها به الأ

�سيõيد من اأجري.  

 Rمر هام وال يجو اأجبته بذات الهم�ش: االأ

أراها.   اإال اأن ا

أ�سار الرجل اإىل ولده اأن يركÖ احلمار  وا

ادة  على جناì ال�رصعة ويتجه اإىل قرية احل�سّ

ليجل������Ö العّمة �سم�������ش قاFاًل ل������ه بحõم: ال 

تتاأخر ي������ا جي������الن، اجلÖ العم������ة ب�رصعة. 

ونه†ش جي������الن ذو الب�رصة ال�سقراء والعينن 

الõرقاوي������ن والربيع اخلام�ش ع�رص م�ستجيباً 

 :êب اإىل اخلار
أبيه تلحقه و�ساي������ا االأ م������ر ا الأ

أ�سك بال�سما  الب�ش معطفي يا ولدي ولف را

حتى ال تÈد واحمل معك الع�سا.  

وبع������د دقاFق قليلة نه†ش الرجل وبدا اأن 

اأحد ا÷ال�سن قد علم �سبÖ نهو�سه فقال: 

أبا جيالن، غداء ا÷ماعة  ال تكلف نف�سك يا ا

عن������دي. عندFذ ت�������رصب اإىل نف�سي ريÖ باأن 

أك �س������كان القري������ة فقراً  أب������ا جي������الن هو ا ا

مر: ال وا  وحاجة، ولكنه اأجاب حا�سماً االأ

لن اأعطيك �سيف������ي، ولن يخرجا من البيت 

قبل اأن يتغديا فيه، لدي ديك حب�ش وهو من 

ن�سيبهم������ا. ووجه هذه املرة كالمه اإلينا: هل 

أم Kريداً ?   تريدانه على برغل ا

أبا جيالن..  قل������ت: ال تكلف نف�سك ي������ا ا

يكفي ا�ستقبالك هذا لنا.  

أ�سد. عندها  ولكنه اأعاد العبارة باإ�رصار ا

ن¶رت اإىل ال�ساFق ليجي������Ö هو عن ال�سوؤال 

مر بد  فق������ال دون ت������ردد: اإن مل يكن م������ن االأ

فليكن على برغل.  
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غاب الرجل ب†سعة دقاFق عنا وعاد بعد 

اأن اأ‚������õ ذب الديك و�سلّم������ه للن�سوة ليقمن 

مبهمته������ن، وبعد حل¶ات من دخوله طرقت 

اإحدi الن�سوة الباب فنه†ش الرجل اإىل العتبة 

ليتناول من ي������د ن�ساFية �سفرة عليها فناجن 

قهوة. قال اأحد ا÷لو�ش: م�سكينة العّمة �سم�ش 

مل تذ¥ يوماً حلواً يف حياتها، تõوجت مرتن 

ومل يرRقه������ا ا باأطفال. بقي������ت وحيدة يف 

بيت Rوجها الثاÊ بع������د وفاته.. كانت تقول 

باأنها ال تريد م������ن ربها �سيÄاً غري اأن يرRقها 

قبل وفاتها بõيارة بيته احلرام، وكانت دوماً 

ترف†������ش �سدقات النا�ش وتق������ول باأنها تريد 

را�سي الطاهرة بتعبها  اأن تذهÖ اإىل تلك االأ

خرين. KالKون  وعملها ولي�ش بتعÖ وعمل االآ

�سنة وهي تن¶ر يف ال�سج������ادة التي ا�سرتتها 

وعلقتها على حاF§ بيتها القبلي التي حتمل 

�س������ورة الكعبة امل�رّصف������ة، وتتخيل اأن تتحول 

هذه ال�سورة اأمام عينيه������ا اإىل حقيقة ذات 

يوم، كنا نõورها يف البيت وكانت تبكي وهي 

تن¶ر يف ال�سجادة وتق������ول: ال اأريد من ربي 

غ������ري اأن يرRقني بõيارة هذا املكان املبارك.. 

�ساأجلÖ لكل اأها› القرية الهدايا والذكريات 

را�سي الطاه������رة، �ساأجلÖ ال�ُسبُحات  من االأ

والقبع������ات واخلوا” وا÷البي������Ö البي†ساء 

وماء Rمõم والتمر، لن اأترك اأحداً من �سكان 

 .Rالقرية اإال واأعطيه هدية من اأر�ش احلجا

هذه ال�سنة قالت باأنها �سوف تذهÖ اإىل احل 

وق������د ي�رص ا لها اأمرها بعد انت¶ار KالKن 

�سن������ة، لكن اأوالد احلرام عندما �سمعوا باأمر 

ذهابها هجم������وا عليها يف اللي������ل وهددوها 

بالقت������ل اإن مل تعطهم النقود التي �سوف حت 

بها. قال������ت لهم: اقتلوÊ ولن اأعطي النقود، 

ن امل������وت هو اأهون من ذه������اب حلم العمر  الأ

الذي عملت من اأجله KالKن �سنة.  

كانوا KالKة �سبان ملثمن كما تقول العّمة 

وعندما نال منه������م الياأ�ش قالوا باأنهم �سوف 

يحرقون البيت مبا فيه لتحرت¥ هي وحترت¥ 

النقود معها. ومل تر�سده������م اإىل املكان الذي 

تخف������ي فيه هذه النقود، قاموا بتكميم فمها 

ور�سوا بع†ش ال������كاR على الفرا�ش الذي تنام 

عليه كما تروي، Kم امتدت النريان اإىل اأرجاء 

أر�سدتهم اإىل  الغرف������ة وهم يقولون باأنها ل������و ا

مو�س������ع النقود �س������وف يخرجونه������ا، ولكنها 

أوا  اأبت ذل������ك اإىل اأن تناهت اأ�سوات رجال را

الدخان يت�رصب من بيت العّمة فهرب ال�سبان 

الثالKة واأقبل الرجال يخرجون العّمة تاركن 

أل�سنة النريان. مل تنم العّمة حتى  البيت تاأكله ا

ال�سباì وعنده������ا هرعت اإىل بيتها املحرو¥ 

أر�سدتهم اإىل مو�سع  برفق������ة رجال القري������ة، ا

النقود التي كانت يف علبة مغلقة، فاأخرجوها 

وفر�سوها اأمام العّمة، لكن اأحد الرجال قال 

لها باأن امل�رصف ي�ستب������دل النقود املحروقة 

والتالفة بنقود جديدة. وما اإن �سمعت العّمة 

هذا ال������كالم حتى جمعت النق������ود يف كي�ش 
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ونõلت اإىل املدين������ة. اأ�ساف رجل اآخر: لكن 

امل�سكين������ة اأ�ساعت النقود يف املدينة وعادت 

ياF�سة، قال������ت باأنها ترف†ش اأن تقيم يف هذه 

مل  القري������ة يوم������اً واحداً بع������د اأن فقدت االأ

بحلمها يف الذه������اب اإىل احل وعرفت باأن 

العمر مل يعد Áهلها لتعمل من جديد وŒمع 

ما Áك������ن اأن حتقق به حلمه������ا. قالت باأنها 

�سوف “†س������ي ما تبقى من عمرها يف قرية 

احل�س������ادة واأو�ست اأن تُدف������ن هناك عندما 

“وت.  

عند ال¶هرية كان الغداء جاهõاً، فاأدخل 

م†سيفن������ا ب�ساطاً اأRر¥ وم������ده و�س§ الغرفة 

و�سع عليه �سفرة الÈغل واللحم، اإ�سافة اإىل 

. بع†ش الب�سل الياب�ش واملخلل وكوؤو�ش الل

أبا   نه†ش بع†ش ا÷لو�������ش للخروê لكن ا

جي������الن اأق�سم باأن ا÷ميع البد من اأن يبقى 

أنا  وي�ساركنا الغداء، Œمعنا على ال�سفرة، وا

بي جيالن:  أتن������اول الطع������ام ب�سهية قل������ت الأ ا

كيف ت�سنع الن�سوة مثل هذا الطعام اللذيذ? 

اأجاب وهو ياأكل ويقول: بال�سحة والعافية.. 

  .Öهذا طعام مطبو على اخل�س

مل ننته م������ن تناول الطع������ام حتى تناهت 

اأ�سوات اأطفال تقول: جاء جيالن مع العّمة 

�سم�ش.  

أبو جيالن: و�سلت  خفق قلبي فرحاً وقال ا

العّمة �سم�ش. انت¶رت اأن تدخل بيد اأن ذلك 

مل يح������د حتى فرغنا من الطع������ام وغ�سلنا 

أيادينا، عندFذ دخل������ت العّمة باحثة بعينيها  ا

أنا  بن ا÷لو�������ش حتى وقعت علي. نه†ست وا

أوماأُت  اأحييها، فقالت: اأنت �ساحÖ املكتبة. ا

يجاب فجل�ست اإىل جانبي. أ�سي باالإ برا

ن�سان  ن¶ر ك������م اأن االإ  كان������ت فر�س������ة الأ

أي������ام قليلة، كانت  قاب������ل للتغي������ري الهاFل يف ا

ق������ل بدت اأمامي وكاأنها  أو الأ �ساحبة للغاية، ا

خرجت للتو من مق������Èة، يوحي من¶رها › 

أيام،  باأنها غاب������ت عني �سنوات ولي�ش ب†سعة ا

لق������د بدت ال�سيخوخة عليها �سعف ما كانت 

أ�سبو´ وهي  أيتها منذ ا بادية عليها عندم������ا را

كتلة م������ن احليوية Œري حتت املطر الغõير 

وتنت�سÖ اأمامي بلياق������ة بدنية عالية، حتى 

نها كانت �سعيدة  وجهها كان يوحي باحلياة الأ

با�ستعدادات ال�سفر لتحقيق حلم العمر رغم 

أة  أنها كانت خارجة للتو من حريق. بدت امرا ا

أيامها القليلة  ال تنت¶ر �سيÄاً، فق������§ تنت¶ر ا

الباردة لتخرê من احلياة بدون اأ�سف. مل تفه 

أنت¶������ر اأن تبادر بال�سوؤال  أنا ا بحرف واحد وا

أتردد  عن �سبÖ ح†سوري اإليها، وعند ذاك مل ا

خرê الكي�ش واأ�سعه  يف مد يدي اإىل �سرتتي الأ

اأمام العّمة. �سّوبت العّمة ن¶رة عميقة اإليه 

وراأيت وجهها يتب������دل كال�سماء الغاFمة التي 

ت�سح������و بت�������رصب خيوط ال�سم�������ش، ا÷ميع 

�س������وب ن¶������ره اإىل الكي�ش و�س������اد �سكون يف 

أ�سخا�ش.  الغرفة كلها رغم وجود نحو ع�رصة ا

افرت Kغر العم������ة عن ب�سمة Kم رفعت ن¶رها 
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أ�سها بف������رì مالأ وجهها. فهRõت  اإ› هاRة را

أ�سي باأنه ه������و ذات الكي�ش املفقود. ت�رصب  را

اإ› �سعور باأنها رغبت بقوة يف مد يدها اإليه 

والن¶������ر اإىل النق������ود للتاأك������د، ومل تفعل ذلك 

ل�سب������Ö اأجهله فقلت لها: اإنه كي�سك يا عّمة، 

لقد بّدل������ت النقود يف امل�رصف وحجõت لك 

يف مكت������Ö احل والعم������رة وطاFرتك �سوف 

 .. تقل������ع م�س������اء الغ������د. �ساأذه������Ö اإىل احل

 Êوهي تغمر ìة بالف������رÄات مليÈقالته������ا بن

أنا  بن¶راته������ا. قلت: �ستذهبن يا عّمة غداً وا

خذك معي اإىل املدينة حتى ي�ستكمل  جÄت الآ

املكتÖ اإجراءات �سف������رك مبوجÖ البطاقة. 

دبت حيوية غريبة فيه������ا وا�ستاأذنتنا لبع†ش 

الوقت. كانت ال�ساعة قد �سارفت على الثالثة 

ع�رصاً، �رصبنا ال�س������اي وا�ستغر¥ غيابها عنا 

أربا´ ال�ساعة حتى Xهرت flتلفة  نحو KالKة ا

عما كانت عليه، كانت قد اأم†ست الوقت يف 

اال�ستحمام وتغيري Kيابها بثياب جديدة يبدو 

أنها ا�ستعارتها من ن�سوة القرية، حتى احلذاء  ا

كان جديداً. �سعدن������ا ال�سيارة وودعنا اأها› 

القري������ة متجهن نحو مكت������Ö احل والعمرة 

الذي و�سلنا اإليه مع ت�رصب خيوط امل�ساء اإىل 

الطرقات. هناك اأخذوا �سورة عن بطاقتها 

ال�سخ�سية وطلب������وا �سورتن �سخ�سيتن لها 

جلبناهما باأق�سى �رصعة.

ورا¥، Kم  ب�سم������ت العّمة على بع†������ش االأ

قالوا باأن كل �سيء ” واأن حجõها يف الطاFرة 

الت������ي تقلع نحو الديار املقد�سة عند ال�ساعة 

الثامن������ة م�ساء الغد اأ�سب������ جاهõاً، وهناك 

�ستجد م������ن ينت¶رها ويرتÖ له������ا اإجراءات 

ال�سعود اإىل الطاFرة.  

عدن������ا اإىل البيت وقّدمُت العّمة لõوجتي 

وابنتي فرّحبا بها بح������رارة، وجل�سنا نتع�سى 

ونت�سامر اإىل وق������ت متاأخر من الليل احتفاء 

 ìيف ال�سبا . بال†سيفة التي �ستتجه اإىل احل

تناولنا طعام الفطور واŒهنا نحو العا�سمة 

التي �ستنطلق منها الطاFرة، يف املطار ن¶رت 

العّم������ة اإىل الطاFرة قاFلة: هذه هي الطاFرة 

  ? التي �ستاأخذنا اإىل احل

قلت: اأجل يا عّمة هذه هي.  

.. كنت منذ �ساعات  قالت: �سبح������ان ا

ن اأركÖ الطاFرة، كم هو  اأركÖ احلم������ار واالآ

جميل من¶رها.. هذه اأول مرة اأرi طاFرة يف 

حياتي.. Kم اأردفت: هذه اأول مرة اأخرê فيها 

من مدينتي. و�سع������دت العّمة الطاFرة التي 

  .Rارتفعت بعد قليل متجهة نحو احلجا

 áHÉàµdG ájôë°S

تق������ول فرن�س������واR �ساغان ع������ن عالقتها 

بالكتاب������ة: / الكتابة �سحري������ة باملعنى الذي 

يرغÖ فيه كل النا�ش اأن يكونوا كتابا، الكثريون 

جدا يحتف¶ون مبخطوطات ويطلبون مني اأن 

أه������ا لهم، ذات يوم �سادفت �سيدة جميلة  اأقرا

يف اإحدi املكتبات، فبادرتني قاFلة: / كيف 

أن�رص كتاباً كبرياً اإن كنت ال اأجيد  Áكنني اأن ا
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الكتابة ? اأجبته������ا: تتخذين م�ساعداً يعينك 

عل������ى الكتابة /. قالت: / ح�سناً واإن كنت ال 

اأعرف ماذا اأكتÖ ? قلت: / ا�سمعيني، عندما 

النعرف عم نكتÖ والكيف نكتÖ، خري لنا اأن 

أُ�سيب������ت بخيبة اأمل ورّددت: /  نن�سى ذلك. ا

أ�سفاه، كم كنت اأحÖ اأن اأكون كاتبة /.  واا

هذه الكلمات الت������ي تقولها �ساغان بلغة 

�سهل������ة ب�سيط������ة تعÈ عن م������دi جديتها يف 

أنها عندما تواجه  أل������ة الكتابة اإىل درجة ا م�سا

ح������õان واملواقف ال�سعبة يف حياتها فاإنها  االأ

الترتدد من موا�ساة نف�سه������ا قاFلة: /ولكنني 

 ./Öنني اأكت اأحيا الأ

 تنتهي �ساغ������ان لتقول: /اإÊ متاأكدة من 

 Êقد تغريت، ولكن لي�ش لدي انطبا´ باأ Êاأ

ت�ساءل  ن†سجت وفهمت ال�سيء الكثري، واإÊ الأ

اإن مل اأكن يف الثامنة ع�رصة اأغõر معرفة مني 

أك Kقة  الي������وم. على كل حال، كن������ت حينها ا

بنف�س������ي وباأحكامي، واأعم������ق ت�سميما، يف 

الع�رصين نكون مرتددين، ولكن مقتنعن. يف 

مور  �سبابي - اإن و�سعني قول ذلك - كانت االأ

وا�سحة وكان هناك لطفاء واأ�رصار، وي�ساريون 

أ�سياء ب�سيطة جدا، ولكن يف غاية  وÁينيون. ا

الو�س������وì، ذاك اأمر يدعو لالطمÄنان. ع�رص 

اليوم يلفه الغمو�ش قليال. كل �سيء م�سّو�ش 

مع هذه العبادة للمال التي اأ�سحت ال تطا¥. 

اأ�سب ن�سف النا�ش م������ن التابعن والن�سف 

م������ور هكذا يف  خ������ر متع�سب������ا، مل تكن االأ االآ

املا�سي/. 

بيد اأن ال�سعادة ماتõال تاأتي من الكتابة، 

فت�سعر بحياة جدي������دة وبدفق حيوي جديد 

مع اإبدا´ كل �سط������ر وكل �سفحة وكل كتاب، 

وهي واKقة باأنها �س������وف تع على كلمات مل 

تكتبها بعد، وتق������دم اأفكارا مل تقدمها للقراء 

بعد. 

 تق������ول: / ال�سع������ادة.. �سع������ادة الكتاب������ة 

وح�سÖ، اإنني متاأكدة من اأن الكاتÖ الرديء 

نف�س������ه يعي�ش حل¶ات �سحري������ة عندما يع 

على ا÷مل������ة املنا�سبة، والتوافق بن كلمتن 

يف هذه اللح¶������ات، هذه اللح¶ات وحدها، 

أن������ه كاتÖ حقيق������ي.. اإنني  ي�سع������ر الكاتÖ با

أك  أنا اأعي�ش ا مولعة بحÖ احلياة، ق†سيتها وا

أنا اأكتÖ اأ“تع بح�ش ال�سعادة،  مم������ا فعلت، وا

التعا�سة التعلمنا �سيÄاً/. 

 ΩÉà G áª∏c

كل �سيء يف احلياة مبني على فكرة التطور 

والتدرê يف اكت�ساب املع������ارف واالكت�سافات 

احلياتية املذهلة، والكتابة كونها ت�سدر من 

ن�سان الذي ت�رصي عليه هذه امل�ستجدات،  االإ

أو  �سلوب ا تخ†س������ع لعملية التطور �سواء يف االأ

ن الكتابة يف نهاية  ف������كار وال������روؤi، الأ يف االأ

م������ر بتقديري هي لي�ست اأك من وجهات  االأ

ن¶������ر وت�سورات يقدمه������ا الكاتÖ، ووجهات 
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الن¶������ر والت�سورات هذه Áكن لها اأن تõداد 

غنى مع ال�سنوات. 

م������ر اكت�سفت������ه يف مرحلة مبكرة  هذا االأ

 الذي كان 
2
من قراءاتي ل������� /هرمان ه�سه/

يف ب������دء حياته يحلم اأن يك������ون �ساحرا حتى 

يكت�س������ف اأ�رصار النا�ش ويق������دم احللول لهم، 

لك������ن هذا احللم فيما بعد تطور واأخذ �سكل 

الكتابة الرواFي������ة ليكت�سف من خاللها ه�سه 

باأنه ي�ستطيع اأن يحقق ما حلم به من خاللها 

ب�سكل اأف†س������ل من ال�سحر عندما يتعامل مع 

�سخو�سه ويتوارi خلفهم ويقدمهم للنا�ش. 

لذلك فالتغي������ريات ممكنة على اأال “�ش 

دبي الذي  ا÷ذور، اأعني ج������ذور امل�رصو´ االأ

وىل  ي†سعه الكات������Ö عندما يخ§ ال�سطور االأ

من مغامرة  الكتابة. 

كل عم������ل اإبداعي هو اب������ن Rمنه وبيÄته 

واحل†ساري������ة  وال�سيا�سي������ة  االجتماعي������ة 

وا÷اهلية، ولي�ش املطلوب اأن يكرر كل جيل 

Œربة ا÷يل ال�سابق، اأو حتى يحافß عليه، 

بل عليه اأن يتفو¥، ويحيل ا÷يل الذي �سبقه 

مر كذلك  اإىل / جيل �ساب������ق / ولو مل يكن االأ

 iأو نر دب، ا ملا ا�ستطعنا اأن نق�سم مراحل االأ

الت������ي غدت كال�سيكية  الرواية الكال�سيكية 

م������ع والدة الرواية الفرن�سي������ة ا÷ديدة على 

اأيدي ناتا› �ساروت، وكلود �سيمون، ومي�سيل 

فكار   اإنهما عملية حتاقÖ وتعاقÖ االأ
3
بوتور

دبية التي  بطال، ولذلك ف������اإن العقود االأ واالأ

أدبية. �سافات التكون عقوداً ا تخلو من االإ

داب العاملية، العدد 139، دم�سق 2009. دب، جاك ران�سيري، جملة الآ �سيا�سة الأ  -1

هرم��ان ه�س��ه - �سرية ذاتية- ترجمة حما�سن عبدالق��ادر- من�سورات املوؤ�س�سة العربي��ة للدرا�سات والن�سر - بريوت   -2

.1993

للمزي��د ميك��ن النظر اإىل بقعة �سوء على الرواية الفرن�سية اجلديدة- عب��د الباقي يو�سف- جملة الدوحة- العدد 21   -3

يونيو 2009 الدوحة- قطر.

املراجــــع
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ÉeÉHhCG ¤EG -1

بي†ش.. د البيت اال�سيد البيت اال�سيد البيت االأ

كتكتُك.. أأ ارارا رقرق

1
أأبيك« ا ن pن من م مالمالماً ل»حل»ُح

ةسةسًة س�س� pوق�وق�

ايايا يليل ُ الُعل العل الُع pممممم pمىل القمىل الق رفرفرp الد الدنيا.. اإ ف احلف احُل ن pنمنم

.ÒÑµdG áHرو©dG ساعرT

dG©مæØdG :»æØdG πان  êQƒL عûس«.

❁

ò

❁
�سليمان dG©ي�س≈�سليمان dG©ي�س≈

IÒسüb äاLƒe

اإ�سارة اإىل كتاب.  -1
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..ìطُمو ìطمو ìطُمو ُ

راء وراء وراءراءهُ ي pيرير رقرق قبقب رجرُجر العب العب الع جيجي

ṕ دا´بدا´بدا pإ pإ pشم†شم†ش من اال† مووموو

ايايا ي حتي حت pتحتحت به حرحُر

ن..نن..نن.. ن والتن والت تنتنت أأ وها ا

هنهنُه.. نتنت ت مت م ÖُكÖكÖ كركر رترت

.. pهيهيه يقيق د يف �سد يف �سد ياكوياكوؤؤياك وورووُر

ا?يا?يا? يويوؤؤ ململُم الرو الرو الر الر لسلس س�س� � ت� ت لهلهل

ôëÑdG ábQR øe ôëÑdG ábQR øe ôëÑdG ábQ â«H -2

شيف طرطو�شيف طرطو�ش..

ديقي:سديقي:سديقي: سقال �سقال �

.. جعلنا بيتنا pرقة البحرRُ

وال�سبابيُك..

مواويُل ال�سماء

ونق�سنا يف ُذراه جملًة:

قاء pسد� نا لالأ pن قبل pنه م pاإ

»eÉeCG πØ∏a Iôé°T -3

تهدل �سعُرها ُخ�ساًل

pعلى مهل Êُر pحُتاو

�ساأترُكها تُغّني..

ما ي�ساءُ ال�سمُت..

pلõد الغ pFق�سا pالن�سيم pب Öُُتكت
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قة pبا�س pلهاةُ اليوم

‹ ìُواأغ�سان.. تُلو

أُحدُ¥ �ساFعاً فيها ا

pال مقل pوترُمقني.. ب

أً�سبحُت �سيÄاً �ش باأنني ا pأُح ا

بها.. pFن ذوا pم

أروìُ، اأجيءُ، يف �سمٍت، ا

pدُت اأقوُل: يف وجل pوك

أنا و�سديقتي اخل†رصاءُ ا

.. pننKنا ا pرص�

يف بيٍت يتيٍم،

.. pلŒُمر pبه pس�

أيلول 2009 ا

¥µ
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طفي وتنطفي وتنطفي ور “ور ُ“وُر ÖُحÖحÖ ح�سح�ُس

ّ ال�ّسنا يف ال�سنا يف ال�ّسنا يف وا¥سوا¥سواُ¥ س�س� أ ا وتدوُر

البيل�سالبيل�سالبيل�سانيل�سانيل�سان..

وi الÈاريىل ‚وi الÈاريىل ‚وi الÈاري ملها حملها حملها اإ ح يح ي ìُوالروìوالروìوالرو

طاFران..

رهرهرp التقينا ه النه الن pةفةّفة فسفس سيف �سيف �

…Qƒساعر �سT

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي™ عل«.

❁

ò

❁
حممد وحيد عل«حممد وحيد عل«
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نيرفنيرُفني رف يعرف يع كان

: p‹ Åُويوم

نابهنابُهنا به�سبه�س �س ي�س يُ رهرهر ه النه الن اباباأن

ي دو‰ا هسي دو‰ا هسي دو‰ا هدي دو‰ا هدي دو‰ا هدٍف س†س† Áو†Áو†

هلهلُُه لا مثلا مث ا مثنا مثن إواإ إو

اربانتقاربانتقاربان.. تقمتقُم

هي،جهي،جهي، ج وج و pاءيف املاءيف املاء

هُة الÈاري pهة جهة ج هههُهُه هوجهوج

�سارد�سارد..

بع ينبع ينبُع ذلك أين ا ن pنمنم

بد املبد املُُُبدُد ورالنورالّنوُر

pا÷بال pبن نايات

pرهرهر ه النه الن pوبن ماء

�سي معي، Á�سي معي، Á�سي معي، اإذ

ي pي بي ب ريسريسريُ سوي�سوي�

pهاية النهاية الّنهاية وحوحو حنحن

pيه يف التيه يف الّتيه كباركباركباً رمرم

انمانمان.. õم الõم ال ههُُهُ عبعبعع

يءسيءسيءُ س†س† ُُُ † امل† امل فل الطفل الّطفُل أنا ذلك ا

pاحلقول pري يف طنسري يف طنسري يف طن سي�سي�

اFالساFالساFاًل روحي: س�س� �م�ُم

هر¶هر¶هُر ¶ ت¶ ت ṕ نا´عنا´ّعنا ع النع الن ةى جنيةى جنّيُة ى جنيمتى جنيمت

أُريُد?.. كي تُلّبي ما ا

أُّمي أريُد ا ا

ها pبن �سحكت Åأُخّب كي ا

pوبن ال�سم�ش

وجهي..

أنا، ها ا

بي الورقي pها مرك

pفو¥ الّنهر

، pÊهذا الّنهُر ي�سحُر
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وياأخُذpÊ اإىل اأم�ٍش،

اإىل Rمٍن يجيءُ

كما يُريُد..

p ي كالّري pوقامت

ي pاإن هّبت بذاكرت

pت�ساويُر الّطفولة

اأو طويُت النوم

يف �سهٍر

ومل اأحفل

أُّمي ب�سم�ٍش �سابهت ا

iسعد خطوًة اأُخر� الأ

وت†سحك يف دماFي وردتان..

ُت كفايًة pÈفلقد ك

،Ö pأُح حّتى اأموت كما ا

ي pآت وهذهp ال�ّسمواُت مرا

أي†ساً آتُها ا أنا مرا ا

ا ال تُطبُق الغيماُت pمل

pفو¥ املاء

كي تتك�رّص الق�سماُت

يف وجهي،

ويرجع ذلك الّطفُل املُتيُم

واليتيُم

pينةõاحل pاإىل براريه

، pالّطفولة õاً كن p‰غا

iأّن املد واKقاً ا

�سيكوُن اأجمل من جنان..

�سف�سافة عÈت،

وكان النهُر يرك†ُش دونها

واملركÖُ الهيماُن يعلُق

بنp �سعٍر

pالقلوب Öُمثلُُه ذه

اإذا ا�ستحّمت بال�ّسنا،

ها pرKكو pن ماء pوتعطرت م

أُقحوان.. م�ساتُل ا

�سف�سافة حتنو،

pفيحمُل �سدُرها ‚من

pي�سطفقان

، pفو¥ املاء

pاأو حجلن

pاه pي pامل pيف وله pياأتلفان

ويجفالن..

pةُ احلقولÈّفتطريُ ُق

اإىل اأغانيها

وتلتم الفرا�ساُت التي

�سعدت

ن النف�شp الõكي pم



ô```````النه á``````«نZCCا

2462009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

وكفها طارت

pهارR تُغّطي م�ستل االأ

.. والp¥È املُوّلهp باحلنان

�سف�سافة،

اأو غيمة تبكي

كاأن الّنهر طاف

طيار واأغر¥ االأ

ه.. pآت يف مرا

والّطفُل

pق وردهFمل يدخل حدا

اإال ليُ�سعل خوفُه

وي†سيء اأوردة املكان..

كم هذهp الّذكرi طيور

حًة pساب� pالفلوات ُÈتع

p¥Èال pكوم†ش

ي¶هُر حل¶ًة

..Öُويغي

ن ماذا يف يديهp االآ

Öكي يتلم�ش ال�ّسُح

البعيدة

والقريبة?..

iاأين غابت كالند

�سف�سافُة الّنهرp البديعُة?..

iاأين راحت يف املد

? ṕ جنّيُة الّنعنا

وال�ّسم�ُش التي،

يف راحةp الروؤيا

pتدوُر مع الطّيور

وي�سطفيها كوكبان..

يا نهُر

ي pلنõأن ا

اإىل اأر�سي

د وجهي pاأع

ن¶ر عالياً الأ

pاملُك�رص pاأعلى من الغيم

ك.. pFفو¥ ما

ي pها يد

“�سي اأمامك..

مثل نهٍر

دلها،

أي†ساً لتمي�ش ا

pالبهيجة pبالفرا�سات

أو لتلم�ش، ا

pةKنو �سحر هاتيك االأُ

pخاذ ك االأ pت�ستحم بعطر

ي اإذا ما �سÄت pُخذ قلب
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مثل حمامٍة تهفو

pلتلحق اآخر الطريان

يا نهُر اتÄد..

pُم�ستبكان ، pها نحُن ُم�ستعالن

تُ�سبُهني

أُ�سبُه ماءك الفتان وا

ي pاأوردت p اإÊ فا للّري

ي.. pيف وداعك مهجت ìُأُلو ا

: اإّننا ُ والقلÖُ ي�رص

، pيف املكان ُ يا نهُر ن�سب

ويف الõمان..

¥µ
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أيتها ا÷ميلة، وعام Rيارتي اإىل مدينتك اخلالدة،  - π```LôdG عام والدتك ا

 9 مك وع�سقت الرقم سمك وع�سقت الرقم سمك وع�سقت الرقم  سية، فلقد ع�سقت ا�سية، فلقد ع�سقت ا� ية، فلقد ع�سقت ا�سية، فلقد ع�سقت ا�س سريتي ال�سخ�سريتي ال�سخ� ريتي ال�سخ�سريتي ال�سخ�س سعامان راFعان يف �سعامان راFعان يف �

أ فيه وجودك ووجودي، واRددت ع�سقاً وقدماي تعÈان املاء، وتخطوان  الذي بدا

…Qƒض �سUاb

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي™ عل«.

❁❁
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❁
حم�سن ƒj�س∞
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دمي الذي األف خطواتك، وكان الرقم  على االأ

9 �رص الع�سق، ورفيق اخلطوات.

أيه������ا الرجل?، وما  أة: من اأنت ا ا  - امل������را  - امل������را

الرك من قبل، والرك من قبل، وال أن������ا مل اأ امعنى ما تقول?.. فامعنى ما تقول?.. فا

 .. اأعرف عما تتحد

أ�سبه  أ. لعلّي ا أ. لعلّي  إ- الرج������ل: ان¶ري اإّ› جيداً إ- الرج������ل: ان¶ري 

، فاإن مل Œدي ما حتبن،  ، فاحد ع�ساقك الك احد ع�ساقك الك اأ

ع بن سع بن سع بن  سبÖ البع������د ال�سا�سبÖ البع������د ال�سا� بÖ البع������د ال�سا�سبÖ البع������د ال�سا�س ستوقعه، ب�ستوقعه، ب� أ وهو م������ا ا

ين رصين رصين  رص، ويتجاوR الع�رص، ويتجاوR الع� مول������دي ومولدك Rمني������اً

ال، لك������ن ذلك ال، لك������ن ذلك ال يعني التناRل عن ع�سقي  قرناً

باك، سباك، سباك،  سRور مرابع طفولتك و�سRور مرابع طفولتك و� أ أن������ا ا لك، وها ا

بع������د عقدين كاملن على ما بيننا من قرون، 

. 9 õها الرقم ميõها الرقم مّيõها الرقم 

سف�سف� س س  أيها الرجل، اأ أة: اأنت غريÖ ا ا- املرا- املرا

مك لغري سمك لغري سمك لغري  سلغ������اRك وطال�سلغ������اRك وطال� أ عم������ا ترغÖ. ود´ ا

ميته سميته سميته  س�س� أ 9 الذي ا هذا اللقاء، مبتدFاً بالرقم 

�رص الع�سق ورفيق اخلطوات.

أوّد سافع������ل.. �سافع������ل.. �ساأفعل، لكنني ا سا- الرجل: �سا- الرجل: �ساأ

قبل ذل������ك اأن ترافقي العا�سق الذي اأمامك، 

تك�سف خاللها ستك�سف خاللها ستك�سف خاللها اأقنومنا الثالث  سيف جول������ة، ن�سيف جول������ة، ن�

رصكب�رصكب�رص. 

. اأنت   Öلو¥ عجيfl أة: يا لك من ا- املرا- املرا

لغاR، ولك������ن قل ›: ماذا يكون  تطّوقني باالأ

ول? اأقنومك الثالث وكذلك الثاÊ واالأ

- الرجل:هل تلّبن ما وددت?.

أة: اأجبني اأوالً. - املرا

ول  قنوم االأ ل االأ
ّ
أنا.. ‰ث� - الرجل: اأنت وا

ن�سان، اأما الثاÊ فهو: الõمان..  الذي هو: االإ

أك  املمتد اإىل ما ال نهاية، وامتداده اكت�س ا

69 قبل  من ع�رصين قرناً، فاأنت ولدت عام 

1939 بعد امليالد،  امليالد، وكان مولدي عام 

قنوم الثالث هو: املكان الذي نطاأ اأدÁه  واالأ

1959 بع������د امليالد، وهي  ن. اأي ع������ام  االآ

وىل › اإىل هذه املدينة البحرية،  الõي������ارة االأ

وجÄتها باحثاً عنك، وم�سوقاً اإليك. 

ى 
ّ
�سارا مع������اً، ك�سديقن قدÁ������ن. “ن�

أة يده، وتلت�سق به، لكنها  الرجل اأن تاأخذ املرا

مل تفعل. قالت: 

. 9 أة: حدKني عن الرقم  - املرا

أة خارقة  - الرج������ل: يقولون: اإنك ام������را

الذكاء. بليغ������ة، مبهرة. متمكن������ة من جميع 

، ومنذ  9 اللغ������ات، وت�ساألن ع������ن الرق������م 

أ بها  حل¶ات عر�س������ت Kال ت�سع������ات، يبدا

تاريخ مي������الدك وميالدي، وRيارتي لديارك، 



äÉ«HôY äÉك∏e ç K

2502009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

ألتقي������ك واأجري هذا احل������وار معك،  لك������ي ا

انتباه������ك، ولهذا  p ´وال اأدري مل������اذا مل ت�س������رت

 9 �ساأعيده������ا عليك، ميالدك، ينتهي برقم 

 1939  9 69 ومي������الدي، ينتهي برق������م 

 .. 1959 وتاريخ لقاFنا، ينتهي به 

�س������اد ال�سمت حل¶ات، ب������ن املخلوقن 

أّم������الن املنارة  الوهمي������ن. توقفا قلي������اًل يتا

البحري������ة، ذات العمر الطوي������ل، وتخّيل كل 

منهما ما كان يراه. هي ترi املراكÖ اخل�سبية 

املحّمل������ة بالفر�س������ان، ببيارقه������ا اخلّفاق������ة 

واأ�رصعتها امللّونة، وهو يرi ال�سفن العمالقة 

الت والب†ساFع والعمال.  املكتّ¶ة باالآ

Kرية القدÁة،  قادها اإىل جوار املكتبة االأ

قال: 

 Rالرج������ل: يف هذا املبن������ى العتيق، كنو -

داب وال�رصاFع.  .االآ العقل الب�رصي، تاريخ االأ

الرقم والتماKيل. 

أة غا�سبة: قاطعته املرا

أنا اأكره التاريخ. لقد Xلمني..  أة: ا - املرا

تابعا ال�سري. عÈا ال�ساطÅ، بن راأ�ش التن 

Rاريطة  واملن�سية والرمل و�سي������دي جابر واالأ

براهيمية وق�رص املنتõه، و�سوالً اإىل ميناء  واالإ

اأبي قري، Kم توقفا الهثن، على خطوات من 

ó
قلعتها.

- الرجل: ل قلي������اًل، و�ساأق�ّش عليك 

أبداأ? حكايتك باخت�سار. فهل ا

أ.  أة: اأنت و�ساأنك. اإبدا - املرا

- الرج������ل: قيل: اإنك �سعيت لقتل اأخيك 

أبيك،  ، بع������د م������وت ا بطليمو�������ش ال�سغ������ري 

لتنف������ردي بالعر�ش، وا�ستعن������ت بقي�رص على 

حربه وقتله، وع�ست مع هذا القي�رص يف روما، 

قي�رصون  مل������دة عامن، واأ‚بت منه ولدك 

مارك  وبع������د مقتل Rوجك، اأغوي������ت املدعو 

ق 
ّ
، وتعل� اأوكتافيا ، فرتك Rوجت������ه  اأنطونيو

 ، اأغ�سط�ش أK������ار غ†سÖ اأخيه������ا  بك، مما ا

، هنا  اكتيوم مارك يف معركة  وهõمك مع 

�سكندرية، وكانت تل������ك املعركة، نهاية  يف االإ

أ�سلمت م�سريك  لكما معاً، فانتحر العا�سق، وا

لثعب������ان ق†سى عليك، حتى ال يتمكن عدوك 

منك، وهن������اك من قال: اإن������ك خنت وطنك 

و�سعبك يف �سبيل اأهواFك الذاتية. 

�سيدت������ي املبجل������ة. ال اأدري. هل Xلمت 

خرون?  نف�سك اأم Xلمك االآ

�سكندرية( امل�سرية..  ó  موا�سع يف مدينة )الإ
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مر �سّي������ان، لكني اأحبك،  االأ

ل�ه يف الن�ساء،  نك اأ‰وذê اأف†سّ الأ

������رÊ بهبة ا 
ّ
وانتحارك، يذك�

Rنوبيا ملكة تدمر التي فعلت 

مثلك لكي ال تذل.

اأخرياً..

أ�سك������رك لهذا  كليوبات������را.. ا

اللقاء، ولعّل حوارنا ي†سيء جانباً 

من �سورتك التي اأع�سق..

 Ió«```°S  á```«fÉãdG  á```µ∏ŸG

Qƒ∏ÑdG öüb

ÖM ádÉ°SQ

أة   اأهتف لك واأحييك، كامرا

م������ن ج������ذوري، وكح�سناء حماه������ا جمالها، 

أنا اأحلق  أ�سمى، وها ا ورفعه������ا اإىل مرتبة وال ا

أ�سابق خطواتك، واأنت ترfiن كغõالة  بك، وا

أبيك: »الهدهاد« و�رص  عا�سقة، حاملة جم������د ا

غرام������ك بحار�سك ال�سج������ا´ »عريÖ« يõّين 

�س������درك املنت�سي �سعا´ م������ن �سم�ش تعبدين، 

 ìوقلب������ك املع�سا¥ الت������وا¥ اإىل احلرية والبو

واخللود، ي�سبق اخلطوات اللهفى، اإىل م�سري 

جدي������د، مغاير، ي†سيف اإىل جي������د احل�سناء 

أة اأخ������رi يف ع�رصها،  Rم������ردة مل تنله������ا امرا

ألت�سق بك، واأنت  أكاد ا أتبع اأKرك، وا أنا ا وه������ا ا

تك�سف������ن �ساقيك، لتعÈي اإىل ال�رصì املمّرد 

الذي م������ن قواري������ر، واملاء يعك�������ش مفاتنك 

وي�سيبك بالذهول. 

اأرi معك ق�������رص البلور، اأعجوبة الõمن، 

أمل������ يف وجه������ك ا÷ميل، مالم������ الفتاة  وا

احلمريية، وقد اكت�ست بكل fiا�سن الن�ساء، 

ن مطّوق������ة بح�سان �سباأ ويبو�ش  واأتخيلك االآ

وب������ل مريا وجõر القمر، ترت�سفن �رص احلياة 

اخلالدة، اإىل جوار �سلطان ذلك الõمن، وما 
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 iن�ساد، �سو اأXن ن�سي������ده الراFع، ن�سي������د االأ

ملحم������ة �ساح������رة، ور�سالة ح������Ö اإليك، لك 

وح������دك، دون ن�ساء العاملن، اإن كان احلكيم 

الع¶يم، يق�سد الن�ساء.

اأخرياً.. بلقي�ش العõيõة. 

�سيدتي بلقي�ش.. اأنت عربية حمريية، وبنو 

أن�سباFك اأو رعاياك?.. قي�ش. هل كانوا من ا

أع������رف اإجابته، ومع هذا اأعود  �سوؤال ال ا

اإىل ال�سوؤال: 

أمل تنجب������ي من الرجل الع¶يم?. ومن هم  ا

أ�سماوؤهم?..  أبناوؤك وما هي ا ا

أ�سÄلة كثرية ال نهاية لها، تتوالد با�ستمرار،  ا

دون اإجاب������ات، و�ساأ�ستم������ر يف اللح������ا¥ بك، 

وم�سابق������ة خطواتك، والبحث عما خفي من 

أّول من  ن������ك ا أن������ت ت�ستحقن، الأ اأ�رصارك، فا

وّحد اليمن، وفل�سطن و�سورية، وجõر القمر 

العربية.. 

G áÑg áãdÉãdG áµ∏ŸG

نثى التي لي�ش  أيتها االأ ..�سيدتي البدوية. ا

كمثلها بن الن�ساء والرجال، اأ�ساءت ال�سماء 

ر�ش  امل¶لمة عندما اأطل وجهك، وفتحت االأ

أ�سداقه������ا، لرتوي الرم������ال العط�سى، و�سمخ  ا

مÈاطوريات العاتية. ال�رص¥ ليبارR االإ

.. �سيدتي 

�سيدة بل مريا، اأر�ش املعجõة.

أبيك، ذلك الرجل الذي  ن وجه ا أمل االآ .. ا

منحك احلياة، وهو يجثو وعيناه تبحران يف 

نوار، وي������داه تغو�سان يف دفء  �سيل م������ن االأ

الرم������ال، وه������ي ت�سب يف خ†س������م مياه نقية 

أ�سمع �سوته  تتدفق لرتوي Xماأ ال�سحراء، وا

با�سمك، لرتدده  �سارعاً مت†رصع������اً، هاتف������اً 

ر�ش واملخلوقات، على مر الع�سور:  االأ

. ملكة  »Rنوبيا -ابن������ة املعجõة- هبة ا

أباطرة روما �سيدة العامل  ال�رص¥ التي حتّدت ا

القدمي..« 

تõغ������رد الكثب������ان، وترق�������ش ال�سحراء، 

ويختال النخيل، وربة املكان تنت�سÖ لت�سجد 

احللبات وامليادين، وتخفق الرايات، والهامات 

تنحن������ي اإجالالً للمج������د واالنت�سارات، هبة 

ó  يبو�ص: ال�سم القدمي للقد�ص.

ó  بل مريا: ال�سم القدمي لتدمر.

ية 44-23 ó  قراآن كرمي- �سورة النمل من الآ

�سحاح العا�سر«. ول -الإ ó  العهد القدمي »امللوك الأ

ن�ساد »للنبي �سليمان عليه ال�سالم«. ó  ن�سيد الأ
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¥µ

ن�سان. وجهها  ر�������ش واالإ أة الع¶يمة، لالأ املرا

امل†س������يء ك�سم�ش �ساطع������ة. يداها كجناحن 

كبريي������ن يخفقان ف������و¥ ال�سه������ول وا÷بال. 

ال�سح������ارi والبحار. اأمامه������ا وخلفها تعلو 

أورليان  ا هتاف������ات املنت�رصي������ن، وها وج������ه 

 ،Öي املتوح�������ش، يرت�سم ك�سيطان غا�سRالغا

تغمره ال¶لمة واحلقد، واأنت، ابنة ال�سحراء 

الع�سية، �سي������دة الõمن، تتاأهبن لنهاية تليق 

بك، كحلم وخال�ش لكل ع¶ماء الõمن. وها 

أنا، عجوR العقد ال�سابع، اأتخيل تلك النهاية  ا

أة تنتمي اإىل جذوري، فاأح�ش  اخلالدة، المرا

ن هذه ا÷ذور، رف†ست  بالفخ������ر وال�سمو، الأ

عتى الطغاة، وXلّت، رغم  الذل واخل†سو´، الأ

، وعلى  كل ال¶������روف، منارات ت�س������ّع وتتوه

جيال، وتنادي  تخومه������ا امل†ساءة حتت�س������د االأ

هاتفة:

 مليكتنا املبجلة..

»تعا›، فال�رص¥ الذي ع�سقك وتع�سقن، 

ي�ستا¥ اإىل وقع قدميك، وكل الرجال والن�ساء 

�سواء،  ينت¶رون اإطاللتك، لتõهر ال�سماء باالأ

ر�������ش ترياقه������ا وُفراتها،  أK������داء االأ وتغ������د¥ ا

.»ìأبدية لبالد ال تعرف الفر وتتوجن ملكًة ا
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Rنكل جمل الور¥، فقد ج������ّرب يف حياته كل الطر¥ التي   Öنكل جمل الور¥، فقد ج������رب يف حياته كل الطر¥ التي  ركR  Öنكل جمل الور¥، فقد ج������ّرب يف حياته كل الطر¥ التي  ركR  Öرك ّ ��ريا���ريا���رياً �خ����خ��� أ وا

سريىل كر�سي يطلق يديه يف م�سريىل كر�سي يطلق يديه يف م�سري النا�ش، فما فاR، لكنه مل ي�ست�سلم، فعمل  إل اإ إل  ل سل س ستو�ستو�

ن ذلك يحتاê اإىل رجل م�سبع ىل رجل م�سبع ىل رجل م�سبع  اريارياً يديه، والأ ريخرi رجليه وكثريخرi رجليه وكث مرة اأذÊ كر�سي، واأ

بة لها، سبة لها، سبة لها،  س اخل�س اخل� شر�شر�ش الكارات، وب�سبع مرارات وابن حرام، فقد وجد يف نف�سه االأ

 ìنكل اإذ راR Rنكل ستغلها ال�سيد  Rنكل ستغلها ال�سيد  تغلها ال�سيد  سغلة، فقد ا�سغلة، فقد ا� غلة، فقد ا�سغلة، فقد ا�س سن الكتابة من كمالي������ات -هذه ال�سن الكتابة من كمالي������ات -هذه ال� والأ

كر املديرين سكر املديرين سكر املديرين  سكايات املواطنن و�سكايات املواطنن و� كايات املواطنن و�سكايات املواطنن و�س س �س � شب§ ا÷راFد املحلية، وين�رص فيها بع†شب§ ا÷راFد املحلية، وين�رص فيها بع†ش ايتايتاأ

…Qƒس� Öاتcض وUاb

dG©مæØdG :»æØdG πان êQƒL عûس«.

❁❁

ò

❁
âjرZR دdاN

kIõæع QساU … pòdG » pقjسدU
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Rنكل  يهم، وسيهم، وسيهم، واأخرياً �سار  سيق������ان كرا�سيق������ان كرا� يق������ان كرا�سيق������ان كرا�س سعلى �سعلى �

طا على دفرت موهوب ال Áلك سطا على دفرت موهوب ال Áلك سطا على دفرت موهوب ال Áلك  سن �سن � أ ا بعد ا بعد ا كاتباً

ادبه فادبه فاأهمل �سنعة  أ سا يرفع برجليه �سا يرفع برجليه �ساأن ا ياسياسياً سكر�سكر�

قرينه يف كل الرذاالت  الفقر هذا ما ادعاه 

Rن������كل اليوم بعد جولته  . عاد  اأبي قõما

تقبله ستقبله ستقبله اأي  س فلم ي�س فلم ي� املعتادة على املكاتfi Öبطاً

أنهم ي������õدرون مثله، فهو  منه������م، وهو يدرك ا

 Öّستخدامه، قل Öّستخدامه، قل Öّتخدامه، قل سعندهم منديل يرمونه بعد ا�سعندهم منديل يرمونه بعد ا�

��رصه على عنوان ���رصه على عنوان ���رصه على عنوان  �Rن������كل ا÷ريدة فوقع ب�����Rن������كل ا÷ريدة فوقع ب����

، حوقل وقال: اأعوذ با خل�سنا  õ� :حوقل وقال ، õ� :حوقل وقال ، õ �داء العن�داء العن

õ، العمى، �õ، العمى، �õ، العمى،  �نفلونõا الطيور، طلع لنا العن�نفلونõا الطيور، طلع لنا العن أ من ا

المة سالمة سالمة  � Èسخت� Èسخت الكاكي الكاكي الأ اأ كنت كل �سباì اأفيق و

كوÊ للبلدية بحجة سكوÊ للبلدية بحجة سكوÊ للبلدية بحجة  س�سوتي حت������ى ا÷ريان �س�سوتي حت������ى ا÷ريان �

انت�رص يف  انت�رص  رص  يعارصيعارصيعاً رص �رص � ، ق������راأ ، ق������رااملكاكاة ااملكاكاة �¥ ب�¥ ب� ال��ال��ال ������ �ق����ق��� االإ

يا مر�ش جدي������د سيا مر�ش جدي������د سيا مر�ش جدي������د اأطلق عليه  س�س� آ بع†������ش دول ا

رصõ وهو مر�ش ي�سيÖ الب�رصõ وهو مر�ش ي�سيÖ الب�رص õ وهو مر�ش ي�سيÖ الب��õ وهو مر�ش ي�سيÖ الب�� �العلماء وباء العن�العلماء وباء العن

قة مدة رصقة مدة رصقة مدة  رصالذين يدمنون الكذب والنفا¥ وال�رصالذين يدمنون الكذب والنفا¥ وال�

 ، تõي������د على ربع قرن يف عملهم الوXيفي..

ى سى سى  سم†سم† أن������ه اأ قط������ع القراءة مذع������وراً، تذكر ا

شم�شم�ش فق§ حن  عمره بالكذب والنف������ا¥، االأ

ي������ة وي������ة وؤي������ة اأحدهم �سافح������ه على فتوره  وك بروك بر Èك برÈك بر ��È��È ������ �ت����ت���

اأق�سى طاق������ات نفاقه، فبادر  õّستفõستفõتف سال������ذي ا�سال������ذي ا�

سم�سم� س س  أ م������ › سم������ › سم������ › اأن ا سي������د بقول������ه: موالي ا�سي������د بقول������ه: موالي ا� ي������د بقول������ه: موالي ا�سي������د بقول������ه: موالي ا�س سال�سال�

مبنديل������ي املعّطر حذاءك الÈّا¥ اأخ�سى على 

Rهوته من ذرة غبار تعتدي على نور جماله، 

موالي اإن Rهو حذاFك يفي†ش على �سوارعنا 

اإ�رصاقاً، وي�سه������م يف اRدهارها، فاأ�رص¥ لهذا 

النف������ا¥ مواله، وقال: ا نفاقك مغٍر، يبعث 

الن�سوة يف النف�ش، اأنت مثل العن�õ تطلع على 

Rنكل  احليطان لتق†سم ع�سبة نفا¥، فرقع 

من الف������رì، فانت�سى لÈاعته يف تلميع حذاء 

 ، بوفالو مواله مبنديله، ووجه������ه بكلماته ال�

Rنكل يتذّكر تاريخه املجيد يف النفا¥،   ìورا

أنه بل الõبى، وكذبه اليقل �ساأناً، واأنى  فتيّقن ا

أن������ه �سباì اليوم قبل  ل������ه اأن يح�سيه، تذكر ا

خروجه حكى �ساع������ة لõوجته عن م†سايقته 

على كÈ �سنه م������ن مالحقة املعجبات، وكان 

ي�سّو اإعجابهن بهيامهن بق�س�سه، بينما هو 

يف احلقيقة لو ب�سقت عليه عان�ش ل�سكرها 

نه مل ي�سمع منذ مراهقته حن كان يتحر�ش  الأ

بالفتي������ات اإال: يقطع عمرك ما اأغل¶ك مثل 

التي�������ش ال تفه������م، وكان يتعجÖ من نفورهن 

أ�سق������ر، وقد قالت ل������ه اأمه حن  من������ه، فهو ا

�ساأله������ا عن �سب������Ö تلقيبه بõن������كل: يا عيني 

 ..ìنكل ومدحدõأ�سقر مث������ل ال نك ا عليك الأ

يخ������õي العن.. ح�سد.. يا اأمي، لكّنها مل تقل 



kIõنõنõ Y نY ن QÉسU ÉسU É òي الòي الò ≥دj≥دj≥≥ي ال≥ي ال≥ دUjسدUjس

2562009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

نك مثل ال�سمونة فات طولك بعر�سك،  له: الأ

أراد اأن ي�ستعر�������ش �رصقات������ه تذكر  وعندم������ا ا

أنه يف وXيفت������ه كان يفر�ش على امل�ستخدم  ا

 Öاإفه������ام املراجعن اأن “�سي������ة حالهم يتطل

، ومل ين�ش اأن  علبة مت������ة.. علب������ة حم������راء

امل�ستخدم ترج������اه اأال ي�رص¥ براغي طاوالت 

RمالFه، ومقاب†ش نواف������ذ املكتÖ وحنفيات 

نكى  احلمامات ويجمعه������ا ليبعها خردة، واالأ

 ¥Rامل�ستخدم من ر Öأنه قطع ن�سي من ذلك ا

خم�ش لريات كان يح�سل عليه من املوXفات 

اأجرة جلÖ �سندويت�سات الفالفل، فادعى اأن 

امل�ستخدم غري ن¶يف، لذلك �سيذهÖ بنف�سه 

اإىل مطعم �ساحبه ليجلÖ لهن �سندويت�سات 

اأجرة  ل������ريات يدفعه������ا  �سخن������ة واخلم�������ش 

 Öرصفي�ش، احلقيقة كان يلط�سها، فهوال يرك�

ال�رصفي�ش، كما كان يطلÖ من الباFع اأن ي†سع 

يف ال�سندوي�سة قر�س������ن بدالً من KالKة واأال 

ي†سع خياراً، مما يوفر يف كل �سندوي�سة لرية 

حرام، كان امل�ستخدم يعرف ذلك لذلك يتمتم 

عن�õ ي������اأكل االأخ†رص والياب�������ش، راعه تكرار 

آة  كلم������ة عن�õة يف كل مواقفه، فاأ�رص´ اإىل املرا

يتاأمل وجهه، فط������ار �سوابه، فعاًل هو ي�سبه 

العن�������õة، تاأمل وجهه ويدي������ه ورجليه ورقبته 

و�سدره، العم������ى، كلها م�سطحة ب�سعر كثيف 

، تاأمل عينيه تذكر عيني ا÷دي الذي  أمل������ ا

�رصقه من ق������È ال�سيخ حمي������د، ردد: العمى 

ما ه������ذه الف†سيحة يا Rن������كل، �رصت عن�õة، 

آة ليخت������È ر�ساقة العنوRة  قف������õ من اأمام املرا

في������ه اأح�ش بخفة جدي، اأطلق تاأوهاً ف�سمعه 

Kغاء، وفجاأة دخلت ابنت������ه ال�سغرية، وقالت 

له ب������Èاءة: اأنت هنا يا ملع������ون.. بابا ار�سم 

بع������ق بوجع: ما´،  › عن�������õة حل������وة مثلك، 

ف†سحك������ت ال�سغرية وتراجعت تقول: تعتع.. 

تعت������ع، جن الرجل هو يعرف اأن ابنته عندما 

أنه حمار كان  كانت تركÖ على Xه������ره على ا

يبال يف “ثيل دور احلم������ار فيلّب§، تن�õل، 

وتق������ول له: تعال..تعال. اإنه������ا “ّيõ اأن تعال 

ن�سان وتعت������ع للعن�õ، هربت ال�سغرية وهو  لالإ

لقد Xهرت  أ بتمعن  ع������اد اإىل ا÷ريدة، يقرا

 Öفتحّول كات õ�اأم�ش حالة فريدة من داء العن

معروف اإىل عن�õة وراì ياأكل نباتات ال¶ل يف 

أنه ي�ستلذ باأكل اأي �سيء له  من�õله، والغريÖ ا

هيÄة النبات وخ†رصت������ه، وال ياأنف حتى من 

اأكل ما تعافه املاع������õ رمى ا÷ريدة واأ�رص´ 

اإىل ق†س������م Rريع������ة البي������ت فا�ستطابها ب�رصٍه 

جعله ياأتي عليها، ويقفõ اإىل جنينة بيته وملا 
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اجتمع ا÷ريان يتفرجون عليه، هرب 

نحو حديقة طريق ال�سام، وراì يلتهم 

اأنهك  الع�سÖ، واأورا¥ ال�سج������ر حتى 

 ، واأتخم، جل�ش حت������ت �سجرة ي�سرتي

وفم������ه ملطخ باالخ†������رصار، تذكر اأن 

املاعŒ õرت، ج������ّرب عملية االجرتار، 

فتمكن منها ب�سهولة ولذة، ردد وا 

�رصت عن�õة، وبينما هو يف هذه احلال 

أباً قõم������اً ين§ كالعن�õة  املõرية، راأi ا

عل������ى �سجرة قا�سم������اً اأوراقها، فتاأوه 

 Öاإن الكات ،Êبراح������ة، وقال: ما اأغبا

يق�سده، العم������ى كنت �سيعت نف�سي، 

انتف†ش، وع������اد ليتاأكد من ا÷ريدة، 

فتاب������ع القراءة: وق������د ” الك�سف عن 

�سبع������ة حتول������وا اإىل عن�������õات، و“ت 

 ßطريق������ة الك�سف عن امل�ساب������ن بذكر لف

ع�سÖ على م�سم������ع امل�سكوك بحاله، فريّد ال 

أ�سقطت ا÷ريدة من يده،  ، ا �سعورياً م������ا´..

أ يجرب مع م������ن ي�سّك بعنوRته، فاحتال  وبدا

ول قاFاًل ل������ه: �سممت يف ق�سيدتك  على االأ

راFحة الع�سÖ الطري، فرد عليه: ال �سعورياً 

مع اأÊ. انتقل اإىل  م������ا´ عفواً عفواً اأق�سد 

غريه حت������ى اأ” ال�سبعة، فتنف�ش عميقاً، لقد 

عرف �سبعة �ساروا عن�õات، اأم�سك ا÷ريدة، 

لكنه �سعق باخلا“ة التي تقول: ورقم �سبعة 

عند العرب للتكثري، ال للتعين، انتابته حمى 

التي�سنة ه������ذه املرة، فه������رول نحو احلديقة 

ليح�س������ي من �س������ار ماع������õاً، راأi احلديقة 

جرداء وكاأن ج������راداً عرمرماً دهمها، ووجد 

أب������ي قõما ال������ذي يلقب������ه بال�سلوقي،  ربيÖ ا

لقدرته على �سبقهم بالكذب وولدنة احلرام، 

تيفال ال������ذي ال يل�سق  وبجانب������ه الدكتور 

العلم به، لكنه ل�سق باأ�ستاذه الفتوة الذي اأخذ 
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كادÁي������ة من اأحد الفقراء  ر�سالة باخلوة االأ

وباعه������ا لتوف������ال، وراì يعّد �سبع������ات، فجاأة 

اأح������اط باحلديقة حر�ش الغاب������ات، قب†سوا 

عل������ى من انت�رص يلتهم خ†رصتها، حملوهم يف 

�ساحن������ة مك�سوفة، واملارة تتجمع fiوقلة من 

أوه اأن املبدعن الذين  �سوؤون خلقه،اآخر ما را

�سحن������وا بال�ساحنة راح������وا يت�ساجرون، وكل 

واح������د Áُّعي ويقول: الكات������Ö كان يق�سدك 

 ،
ّ
أنا، فال�سفات تنطبق عليك ال علي اأنت ال ا

وما لب������ث ال�سجار اأن حت������ّول مناطحة فقد 

راح������وا ينطحون بع†سهم Kاغ������ن وال�ساحنة 

تع������È ا÷ماه������ري الغفرية، �سمع������ت اأحدهم 

، رد  ال�سعراء يتبعهم الغاوون يردد: يا اأخي 

علي������ه اآخر: ال ال املبد´ عن������ده لوKة، يا اأخي 

ا ي�سرتنا م������ن العبقرية، العبقري جمنون، 

قاطعهم اآخر: يا بكم هوؤالء لي�سوا مبدعن، 

ه������وؤالء مّدعون، متطفلون، ه������وؤالء احلثالة، 

دب. عن�õات اأكلت خ†رصة االأ

¥µ
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ÊاæÑd ساعرTو ÖjOCG

.Öح�سي ÒgR انæØdG :»æØdG πم©dG

❁

ò

Iيا◊G IسدT نe äƒŸG

❁
™jõH »bƒسT™jõH »bƒسT

إل�سام بل يعود اإل�سام بل يعود اإليها، حتى ل������و كان يõورها للمرة  إل�ساع������ر اإل�ساع������ر اإىل ا ال يج������يء ا

لهي  مينها سمينها سمينها االإ سن موهبة غري ملفوحة بعبق يا�سن موهبة غري ملفوحة بعبق يا� الل والل والأ ل وسل وس س�س� ن ال�سام هي االأ الوىل. الوىل. الأ االأ

اة وبرتاة وبرتاء وم�سكوك ة وبرتسة وبرتس سة بال�سياطن هي موهب������ة ناق�سة بال�سياطن هي موهب������ة ناق� ة بال�سياطن هي موهب������ة ناق�سة بال�سياطن هي موهب������ة ناق�س سو�سو� و�سو�س سملم�سملم� وفوران مياهه������ا ا

إ÷ن������وب اإ÷ن������وب اإىل ال�سام فه������و ال يفعل �سيÄاً ته������ا. وحن يج������يء �ساعرحته������ا. وحن يج������يء �ساعرحته������ا. وحن يج������يء �ساعرته������ا. وحن يج������يء �ساعر من ا حسحس سب�سب�

��ال دليل ور���ال دليل ور���ال دليل وراء ال�سجن  � وب���� وب��� ري خبباسري خبباسري خبباً سل�سل� وi سوi سوi ا سق§ روح������ه و�سق§ روح������ه و� ق§ روح������ه و�سق§ روح������ه و�س سىل م�سىل م� إلعودة اإلعودة اإ ������وi س������وi س������وi ا س�س�

مها يف سمها يف سمها يف القلÖ. فهي لنا، نحن ا÷نوبين بالذات،  س�س� › و› و› ال������ذي يعقÖ رنن ا االأ
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ال�سام������ة التي تدم الذاك������رة والو�سم الذي 

د، وهي الفرì الõفايفسد، وهي الفرì الõفايفسد، وهي الفرì الõفايّف واخليالء  سع ا÷�سع ا÷� ع ا÷�يبقع ا÷�يبّق

والطرحة وجه������اR العرو�ش. وحتى لو اأحالنا 

م ال قبل لها به، وحتى وم ال قبل لها به، وحتى وؤم ال قبل لها به، وحتى  وىل �سوىل �س إجذرها اللغوي اإ إجذرها اللغوي 

ح������õان املتخيلة ح������õان املتخيلة ح������õان املتخيلة  مها بن������ذر اسمها بن������ذر اسمها بن������ذر االأ سل ا�سل ا� ل ا�سل ا�س سل������و ات�سل������و ات�

ة �رصة �رصة  أ الت������ي كانت تلف حداءات اأمهاتنا حول ا

 êدن: »رحت عال�سام تافر êدن: »رحت عال�سام تافر êوهن يرددن: »رحت عال�سام تافر Ö������وهناخل�س Ö������اخل�س

همومي/ لقي������ت ال�سام ملي������اÊ همومي..« 

������ت الهموم امل�س������ار س������ت الهموم امل�س������ار س������ت الهموم امل�س������ار اإليها يف احلداءات  سفلي�سفلي�

ليبها سليبها سليبها  سمة التي حملت ال�سام �سمة التي حملت ال�سام � وi هموم اسوi هموم اسوi هموم االأ س�س�

ن واملالذ سن واملالذ سن واملالذ  سنها لنا القلعة واحل�سنها لنا القلعة واحل� منذ القدم. اإ

“ر »احلجري« قبل و“ر »احلجري« قبل وؤ“ر »احلجري« قبل  ومنذ قرر ا÷نوبيون يف مومنذ قرر ا÷نوبيون يف م

وا وجوههم �سطر دم�سق ن يولوا وجوههم �سطر دم�سق ن يولوا وجوههم �سطر دم�سق  أ ا عن عاماسعن عاماسعن عاماً ست�ست�

ن������اء fiيد› وبالل سن������اء fiيد› وبالل سن������اء fiيد› وبالل  سد �سد � د �سد �س سوحتى انحن������اء ج�سوحتى انحن������اء ج�

م،  شفح�شفح�ش ولوال عب������ود على �سوكة الرتاب االأ

رص ن�رص ن�رٍص بفعل اخليانة اأو  ¥ري¥ريُ¥ ري��ري�� ������ � ب���� ب���  ب���بحيث ال يرتن ب���بحيث ال يرتن

ذن وذن وؤذن  و له، وال يو له، وال ي ي������ون كنفاسي������ون كنفاسي������ون كنفاً سال وكان قا�سال وكان قا� العجõ اإ

ةسةسُة ستثÖ ف†ستثÖ ف† تثÖ ف†ستثÖ ف†س سن ي�سن ي� أ ليل بالعتمة اإال وتنجده قبل ا

مل اإال 
أة Kاكل باالأ ا امرا امرا ش، وال  Œه�ش، وال  Œه�ش

ّ
 �سامي
ّ
 �سامي
ّ

قمٍر

يÖسيÖسيÖ من دموعها. سوملياه بردi ن�سوملياه بردi ن�

دقاء، تبعاسدقاء، تبعاسدقاء، تبعاً لذلك  س�س� أيها االأ كم يعõ علي علي، ا

لة بن سلة بن سلة بن  ساح������ة الõمني������ة الفا�ساح������ة الõمني������ة الفا� اح������ة الõمني������ة الفا�ساح������ة الõمني������ة الفا�س سن تك������ون امل�سن تك������ون امل� أ ا

ها التي سها التي سها التي  ساح������ة نف�ساح������ة نف� اح������ة نف�ساح������ة نف�س س لدم�سق هي امل�س لدم�سق هي امل� ن��ن��ن ������ �Rيارت����Rيارت���

������ل بن رحي������ل علي ا÷ن������دي ورحيل س������ل بن رحي������ل علي ا÷ن������دي ورحيل س������ل بن رحي������ل علي ا÷ن������دي ورحيل  ستف�ستف�

مري  ممدوì عدوان، م�سبوقن معاً بغياب االأ

الدم�سق������ي نõار قب������اÊ ومف�سولن بانهدام 

القامة العالية ملحم������د املاغوط. كاأن مل يعد 

للموت ما يفعله �س������وi اإنهاء عقود ال�سعراء 

 واإعطاFهم تذكرًة اإىل 
ّ
مع وجودهم الرتاب������ي

اخللود كان Áكن لعل������ي ا÷ندي اأن يبيعها 

آ�سف مقاب������ل كاأ�ٍش واحٍد يحت�سيه حتى  غري ا

الثمالة يف اإحدi حانات الالذقية القدÁة، 

أو مقاب������ل اهت������õاR نهدي �سبي������ٍة يافعة تهم  ا

م�رصعًة بال�سعود اإىل حافلتها.

كيف › اإذاً اأن اأحتد عن علي ا÷ندي 

ب�سيغة الغاÖF. وكي������ف اأمكنه هو بدوره اأن 

يتناRل عن حياة ال تليق اإال به وباأ�سباهه، واأن 

قامة يف كنف قÈ �سيق ال يت�سع  يرت†س������ي االإ

Xهار ال�سخ§ واإطال¥  �سدره للتث������اوؤب اأو الإ

ال�ستاFم واللعنات يف وجه العامل، وهو املتÈم، 

ال�ساخ§، القلق، املتذم������ر، املتململ وامللول 

حتى يف كنف قارة م������ن الن�ساء. كيف تخلى 

طواعيًة ومبلء اإرادته عن Œر´ مامل يعاقره 

م������ن كوؤو�ش، وما مل يقتن�س������ه من لذاFذ، وما 

مل يرو�س������ه م������ن جماٍل حرون، وم������ا مل يكتبه 

أه من كت������Ö، وما مل  م������ن ق�ساFد، وم������امل يقرا

آKام. رمب������ا هي خيانات ا÷�سد  يقرتفه من ا

 .ìالتي اأف�س������ عنها من قبل �سديقه ممدو
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رمبا هي ال�سيخوخة الداهمة التي ع�سفت 

نقاذ ما تبقى من  باأحالمه الغõيرة ودفعته الإ

و�سامته م������ن غدر املرايا. رمبا هي ال�سدو´ 

مة الت������ي مل تفل ُجõُُر  العميق������ة يف ج�سد االأ

مقاومتها املتناK������رة يف منعها من ال�سقوط. 

�سط������ورة اإىل غياب �ساحبها  رمب������ا حاجة االأ

�سباب جمتمعة  عن امل�رصì. ورمبا لكل هذه االأ

ولتكاK������ر »الن������õف حتت ا÷ل������د« خلع علي 

ا÷ندي دKاره الدنيوي fiتف¶اً بنواة احلياة، 

أيامنا  تاركاً لنا اأن ن†سغ†س كالعجاõF ق�سور ا

الباقية.

�سدقاء أيها االأ ا

يخي������ل › اأحياناً ب������اأن اآل ا÷ندي. مبا 

�سÄلة  يحملون������ه من ج������ذوة النبو وقل������ق االأ

وت�ساب������ه امل�ساF������ر مل يكونوا �س������وi الن�سخة 

خوة كاراماRوف،  ال�سورية املعدلة قلياًل من االإ

واأن عل������ي ا÷ندي مل يك������ن �سخ�ساً بعينه بل 

خلي������§ دال› من يو�سف وطرف������ة بن العبد 

وديك ا÷ن وRوربا اليوناÊ. ففيه من يو�سف 

بÄره العميقة وقم�سان������ه الفاتنة. واإذا كانت 

قم�سان يو�سف، بتدخل اإلهي حا�سم، مقدودًة 

من اخللف فاإن قم�سان علي مقدودة جميعها 

أٍة ق§  نه مل يهرب من امرا مام، لي�ش الأ من االأ

ن������ه يف املناRلة الرمõي������ة الفا�سلة بن  بل الأ

 Êماً للثاFاملالك وال�سيط������ان كان ينت�رص دا

 pةKح������ة اخلنوFول را ن يف االأ ول، الأ عل������ى االأ

 ÖFمراوغة الذ Êبالعفة ويف الث������ا pاملموه������ة

ول ناتر ك�سول يبيع  ن االأ و�سبق������ُه ال�سافر. والأ

أبواب ا÷نة والثاÊ �ساعر م�ساك�ش  الثل عند ا

أبواب ا÷حيم.  يبحث عن اللهÖ حتى عند ا

وفيه من طرف������ة بن العبد احتف������اوؤه باللذة 

واRدراوؤه للموت، اإ�سافة اإىل نو´ من ال�سعلكة 

ال يت�سل بالطقو�������ش ال�سكلية الفارغة التي 

Áار�سها البع†ش بل باالعرتا�ش على �سلطة 

الت�ساميم والنماذê املفهومية البليدة ون¶ام 

القي������م ال�ساFد. وفيه م������ن Rوربا قدرته على 

Œ������ر´ اخل�سارات والرق�������ش الهذياÊ على 

أنقا�ش ما تهدم. اأما ما يجمعه بديك ا÷ن  ا

فلي�ش قتله ملن يحÖ، واإن كان يتمنى ذلك يف 

اأعما¥ نف�سه، بل يف ك������ون حياته وق�سيدته 

وجهن خلنجر واحد ي�سدده يف وجه العدم. 

وكما ُعدت  حياة ديك ا÷ن اأجمل ق�ساFده 

مر نف�سه ين�سحÖ على علي ا÷ندي  فاإن االأ

الذي تفي†ش حياته عن عباراته بحيث بدا ما 

ذرفه على الور¥ من �سعٍر مدون، على “يõه 

وعمق������ه، اأقل بكثري مم������ا �سفحه من النكات 

والط������رف وم������ن ال�سعر ال�سف������وّي املرا¥ يف 

املقاهي وجل�سات ال�سمر ومواFد ال�سداقة.
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وكان ال ب������د من ممدوì عدوان 

لكي يكتمل عقد التوريات ال�ساخرة 

 êساب������ات اللماح������ة التي حتتا� واالإ

لك������ي تبل طاب������ُة ال������كالم هدفها 

النهاF������ي اإىل العبن اKن������ن بالغي 

امله������ارة كم������ا ه������و احل������ال يف كرة 

أ�سميه،  القدم. ففي بلد عربي، لن ا

ُعقد مهرج������ان حا�سد لل�سعر واكبه 

ف�سل ذري������ع يف ال†سيافة والتن¶يم. 

حت������ى اإذا تهي������اأ ا÷مي������ع للمغادرة 

 ìاأح������د ال�سحفي������ن ممدو �س������األ 

عدوان ع������ن م�ساريع������ه للم�ستقبل، 

فاأجاب مم������دوì �ساخط������اً »كل ما 

ن اأن اأرR iوجتي«. ف�سار´  اأ“ناه االآ

عل������ي ا÷ندي اإىل القول: »ت�سوروا 

م������دi رداءةp بلد ت�سب روؤي������ُة املرء لõوجته 

منيات«. ويف منا�سبة  في������ه واحدًة من اأعõ االأ

اأخرi الحß ممدوì رتابة وتكراراً يف �سعر 

 ÖُنŒ ‹ خري: »وكيف علي. واإذ قال ل������ه االأ

فة يف راأيك« اأجاب ممدوì: »عليك  ه������ذه االآ

جنب������ي مرتجماً اإذا تعذرت  بقراءة ال�سعر االأ

م«. مل يخّيÖ علي Xن  عليك قراءته بلغته االأ

يام Kم عاد ليخÈه باأنه قراأ  ممدوì وفارقه الأ

جمموعًة راFعة ل�ساع������ر اأملاÊ ا�سمه يالفون 

فانف������ر. فاأجاب������ه مم������دوì �ساح������كاً »يبدو 

ن م������ا ح�سبته يالفون  اأنك لن تتطور ق§ الأ

فانفر لي�ش �سوi عنوان جمموعتي ال�سعرية 

. والتقيت علي ا÷ندي  »ياألفونك فانف������ر«

م������رة يف اإح������دi دورات مهرج������ان املحب������ة 

منت�سف الت�سعيني������ات فاتهمني بعد التحية 

والعن������ا¥ بالغدر واالفتÄ������ات على احلقيقة. 

وح������ن �ساألته عن ال�سبÖ ق������ال: »كيف تكون 

�سديق������اً › واأنت تقول يف اإحدi ق�ساFدك: 

أن������ا الثال������ث يف كل �رصير«. وما اخلطÖ يف  »ا
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ذلك?، قل������ت. فاأجاب مقهقه������اً »لو كان يف 

ال�رصير مت�سع ل�سخ�������ش Kالث ف�سيكون علي 

 iأن������ت فلن تكون �سو أما ا ا÷ن������دي بالذات. ا

.» حوال الرابع يف اأح�سن االأ

 ßلك املرء اإال اأن يالحÁ وم������ع ذلك فال

غياب مالم ال�سخرية واملرì والطرافة عن 

�سود املتو�س§« حتى  �سعر �ساحÖ »البحر االأ

ين« جندي متغايرين  pلن�سعر وكاأننا اأمام »عل

يف لعبة الوجوه واملرايا ومتماKلن يف القيعان 

مل. فما ينم عنه ال�سعر ال يتفق مع  خرية لالأ االأ

أ�سد  �سلوك ال�ساع������ر ال¶اهري بل يحفر يف ا

ه������ا ات�ساالً بربع وجوده  أك ماكن تثلماً وا االأ

أقنع������ة عدي������دة للكتابة لكنها  اخل������ا›. Kمة ا

تتوح������د يف ه�سا�سة الداخل ويف فكرة املوت 

مة حيث يخاطÖ ال�ساعر  ياأ�ساً من واق������ع االأ

غ�س������ان كنفاÊ بقول������ه: »ال ناأ�سف ملا نالك/ 

أُميتوا/  أو ا ن�س������ُف احلملوا نع�س������ك مات������وا ا

والذين انتحبوا خلف������ك يُغتالون/ يغتالون/ 

والباقي انتهوا ع�سباً عل������ى درب الق†سية«، 

أ�سعيا النبي: »كل ج�سٍد  مبا يت�سادi مع قول ا

ع�س������Ö/ وكل جمده كõه������ر ال�سحراء«. Kمة 

Rر´ كث������ري اإذاً ال يح�س������ده �سوi املوت حيث 

مينة مل يبق منها وال معÈ غري  »الطرق������ات االأ

ذاك املوؤدي اإىل املقÈة«. وKمة روؤية بودلريية 

خر: اإىل ا÷مال املتحد با�سمحالله هو االآ

آيٍة من ج�سم������ك البلي مقÈة«. اأما  »كل ا

فل�سط������ن فتكمل بدورها عق������د اخل�سارات 

وتف†س������ نفا¥ ال�سع������ارات »فبا�سم فل�سطن 

غن������وا/ وتاجر بع†ُسُه������ُم بهويتها وا÷داFل/ 

وانت†س������ى الفاء والالم وال�سن والطاء والياء 

آٍه  والن������ون �سيف������اً من الك������ذب املتوا�س������ل/ ا

 pاملر فو¥ املنابر pفل�سطُن/ هل �سار تاريُخك

اأغنيًة عاهرة?«.

»يف كل حõٍن عميق ف������رì مفقود« يقول 

هاري مارتن�سون. ولو قدر له اأن يعرف علي 

ا÷ن������دي لقل������Ö القول على الوج������ه التا›: 

»يف كل �سح������ٍك عميق ح������õن مفقود«. لكنه 

لي�ش حõن ال�سيارفة وال�سما�رصة وامل†ساربن 

�سه������م بل ذلك  بالبور�س������ة عند �سق������وط االأ

احل������õن الوجودي الذي ي�سبه حõن اأبي عبد 

ا ال�سغ������ري وهو ينõلق موهناً ووحيداً عن 

أ�سه.  ندل�ش، اأو حõن من يرتطم را �سخرة االأ

بج������دار اللغ������ة ال�سلد فيهت������ف ببنت خياله 

بجدية«، اأو حõن  »علميني لغ������ًة ال تنتمي لالأ

م������ن مل تعد حتركه، كجده املتنبي، تلك املدام 

ة يف رتابة الكوؤو�������ش فيبادر وح�سته  املتخ������

قاFاًل »اأفت�ش عن نبيٍذ مل يذقه بعُد اإن�ساُن«.

على اأن كل م������ا بحث عنه علي ا÷ندي 
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نوKة  أتون االأ ي¶������ل ناق�ساً اإذا مل ين�سه������ر يف ا

ن  �سلي. والأ الكونية ويتح������د بجوهره������ا االأ

كل م������ا ال يوؤن������ث ال يعول علي������ه، وفق قولة 

fi������ي الدين بن عرب������ي، فق������د اعتنق علي 

ا÷ن������دي كل ما هو قابل للتاأنيث من احلياة 

وال�سداقة واملقاومة والثورة و�سوالً اإىل اللغة 

والق�سي������دة وال�سهوة واملع�سي������ة. واإذ جاءه 

املالك الذك������ر لريافقه يف رحل������ة الالعودة 

أو ابنة  ألي�ش لك Rوجة ا �ساأله علي ا÷ندي: »ا

ق������ل?«. فقال: »بلى«.  أو اأم على االأ أو اأخ������ت ا ا

فقال علي:»اإذن اغرب عن وجهي وابعث › 

«. وهكذا  بواحدة منهن لرتافقني بدالً منك

نوKة  كان. ومل ي�ست�سل������م علي ا÷ن������دي اإال الأ

. املوت
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ابه، وا�ستخدم سابه، وا�ستخدم سابه، وا�ستخدم  س بالالتينية يعني التق������ارب والت�س بالالتينية يعني التق������ارب والت� convergere ������طلconvergere ������طلconvergere طل������ سطل������ س سم�سم�

ابه������ة واملتبادلة يف سابه������ة واملتبادلة يف سابه������ة واملتبادلة يف  سطل منذ الق������دم للتعري������ف بالتفاعالت املت�سطل منذ الق������دم للتعري������ف بالتفاعالت املت� طل منذ الق������دم للتعري������ف بالتفاعالت املت�سطل منذ الق������دم للتعري������ف بالتفاعالت املت�س سه������ذا امل�سه������ذا امل�

البيولوجيا، والدرا�سات ال�سكانية، واللغوية. واأخذ الفال�سفة وعلماء االجتما´ 

طل ال�ستخدامه يف العلوم سطل ال�ستخدامه يف العلوم سطل ال�ستخدامه يف العلوم  سي بهذا امل�سي بهذا امل� ي بهذا امل�سي بهذا امل�س سالغربيون منذ خم�سينات القرن املا�سالغربيون منذ خم�سينات القرن املا�

االجتماعي������ة وال�سيا�سية معتمدين على منجõات التقدم العلمي والتكنولوجي 

رتاكية.  سرتاكية.  سرتاكية.   س�سمالية واملجتمعات اال�س�سمالية واملجتمعات اال� أ امتوقعن حدو تقارب بن املجتمعات الرامتوقعن حدو تقارب بن املجتمعات الرا
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وكانت الثورة العلمية والتكنولوجية القوة 

مريكي  ا�سا�سية ب������را�سا�سية ب������راأي الباحث االأ املحركة االأ

يا.تينبريغن،  الهولندي  والباحث  و.رو�ستو، 

يديولوجي بن املجتمعن  جيع التقارب االسجيع التقارب االسجيع التقارب االأ سلت�سلت�

ن.سن.سن. ساملتناق†ساملتناق†

ار ن¶رية التقارب سار ن¶رية التقارب سار ن¶رية التقارب  سن�سن� أ وجاءت توقع������ات ا

طلح������ات سطلح������ات سطلح������ات  امل� يف  التق������ارب  امل�سىل  يف  التق������ارب  سىل  اإ م�ستن������دة 

التكنولوجي������ة. و�رصعان ما حتولت الن¶رات 

 iعة لدFسا iعة لدFسا iعة لدFا سىل ن¶������رات �سىل ن¶������رات � إا÷دي������دة للتقارب اإ إا÷دي������دة للتقارب 

مريكي  در الباحث االسدر الباحث االسدر الباحث االأ س�س� علم������اء االجتما´، واأ

يديولوجية« يف عام  د.بيل، كتابه »نهاي������ة االأ

ل وجهة ن¶ر يف جمال سل وجهة ن¶ر يف جمال سل وجهة ن¶ر يف جمال  سف†سف† اأن اأ 1962 معتÈاً

تطور ن¶رية التقارب االجتماعي وال�سيا�سي 

ن��ن��ن املجتمع  ������ �الت������ي رب§ د.بي������ل، بينه������ا وب����الت������ي رب§ د.بي������ل، بينه������ا وب���

وء سوء سوء  سناعي الذي كان م������ن املنت¶ر منه ن�سناعي الذي كان م������ن املنت¶ر منه ن� ناعي الذي كان م������ن املنت¶ر منه ن�سناعي الذي كان م������ن املنت¶ر منه ن�س سال�سال�

������اف س������اف س������اف اأن املجتمع  س�س� أ كل جديد. وسكل جديد. وسكل جديد. وا سجمتم������ع ب�سجمتم������ع ب�

ا÷ديد �سيعتمد على املعارف التقنية وعلى 

أ�سا�سيان  ناع������ة املعلومات وهما ج������õءان سناع������ة املعلومات وهما ج������õءان سناع������ة املعلومات وهما ج������õءان ا س�س�

������ادي. س������ادي. س������ادي.  سقت�سقت� يعتم������د عليهم������ا امل�ستقب������ل اال

وبذلك مد د.بيل، ج�رصاً للمباد امل�ستقبلية 

������ورات املجتمع املعلوماتي التي رافقتها س������ورات املجتمع املعلوماتي التي رافقتها س������ورات املجتمع املعلوماتي التي رافقتها  سوت�سوت�

أف������كارف������كار متعددة ع������ن التقارب ولك������ن بفهم  ا

جديد.

طل منذ �سبعينات سطل منذ �سبعينات سطل منذ �سبعينات  سوا�ستخدم ه������ذا امل�سوا�ستخدم ه������ذا امل�

القرن املا�سي مبعن������ى اأن التكامل �سيح�سل 

يف تقني������ات املعلوماتية وو�ساF������ل االت�سال: 

والهواتف،   ، الكمبيوت������ر لية  االآ احلا�سبات 

ذاعة املرFية. واالإ

وا�ستم������ر تط������ور م�سطل������ التقارب من 

خالل احل������وارات التي جرت يف اإطار اإعادة 

تن¶يم �سو¥ االت�ساالت الهاتفية يف الواليات 

ذاعي  مريكية، و�سو¥ الب������ث االإ املتح������دة االأ

يف غرب اأوروبة مع نهاي������ة Kمانينات القرن 

الع�رصين. وجاءت ت�سعين������ات القرن املا�سي 

نرتنت يف احلياة  لت�سه������د انت�سار ا�ستعمال االإ

اليومي������ة ملالين الب�رص وه������و ما اأعطى تلك 

احل������وارات مفهوماً عملياً جدي������داً لن¶رية 

التقارب.

ومن املع������روف تقليدياً اأن مفهوم التقدم 

التكنولوجي والتغيريات ال�سيا�سية يف الن¶م 

عالمي������ة احلديث������ة تختل������ف م������ن خالل  االإ

خ�ساF�ش ‰وها وعÈت عنها ال�رصعة التي 

نرتنت �ساحة جماهريية  احتلت فيها �سبكة االإ

وا�سع������ة، fiدKة �سبقاً يف تاريخ تطور و�ساFل 

عالم  ا÷ماهريية التي احتاجت  االت�سال واالإ

ذاعة امل�سموعة يف الواليات املتحدة  فيها االإ

مريكية ل� 38 �سنة لت�سغل �ساحة ت†سم 50  االأ

ذاعة املرFية  مليون م�ستمع. بينما احتاجت االإ
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اإىل 14 عام������اً لت�سغل نف�ش ال�ساحة. بينما مل 

نرتنت �سوi ل� 4 �سنوات فق§  حتتاê �سبكة االإ

ليبل عدد م�ستخدميها يف الواليات املتحدة 

1
مريكية 50 مليون م�ستخدم.  االأ

وغدا م�سطل������ التق������ارب ياأخذ مكانة 

ب������ن امل�سطلح������ات الهام������ة امل�ستخدمة يف 

احل������وارات احلديثة الداF������رة حول م�ستقبل 

عالم ا÷ماهريية  تطور و�ساFل االت�سال واالإ

نرتنت، التي جرi ربطها مب�سطل  �سبكة االإ

التق������ارب، وبالتدري������ اأخذ ه������ذا امل�سطل 

مكان������ه يف التحوالت ا÷اري������ة يف املجاالت 

عالمي������ة. واحتل م�سطل التقارب مكانة  االإ

هام������ة يف احل������وارات الداF������رة يف جماالت 

االت�سال واملعلوماتي������ة الدولية حديثاً والتي 

أب������ت على تف�سري مفاهيم������ه وا�ستخداماته  دا

املتعددة وب�رصت باأن التقارب �سيغري بالكامل 

ع������الم  عم������ل ن¶������م و�ساF������ل االت�س������ال واالإ

ا÷ماهريي������ة وكل ال�سناع������ات املرتبطة بها 

خالل ال�سن������وات الع�رص القادم������ة. و�رصعان 

عالم  ما اأخ������ذ تقارب و�ساFل االت�س������ال واالإ

ا÷ماهريية معنى االندم������اê ولكن على كل 

حال ف������اإن احلدي������ث الداFر ح������ول flتلف 

حاالت التفاع������الت املختلفة يبقى جوهرها 

واحداً ويعني االندماê الذي هو.

 êوىل: ج������اء م������ن االندما بالدرج������ة االأ

التكنولوج������ي ال������ذي ي�سم ملختل������ف الن¶م 

التكنولوجي������ة الناقلة من: �سب������كات التوRيع 

الهات������ف، و�سبكات  بالكاب������الت، و�سب������كات 

قم������ار  االأ  È������ع الال�سلكي������ة  االت�س������االت 

ال�سناعية، التي تنقل املعلومات مل�ستخدميها 

�سا�ش التكنولوجي  أو م�ستهلكيها. ولك������ن االأ ا

 Rعالمي ما هو اإال عملية لتجاو للتق������ارب االإ

ال�سعوبات واإح������دا نقلة نوعية با�ستخدام 

 iات التكنولوجيا الرقمية التي تت�ساوõمنج

مع الكلمة املطبوعة وحركتها املرFية.

وامل†سمون الرقمي Áكن ن�رصه مبختلف 

الطر¥ دون التقيد ب�سناعة و�ساFل االت�سال 

 §Fالو�سا وتكنولوجيا  عالم ا÷ماهريية  واالإ

التكنولوجي  التق������ارب   ìويطر  
2
التقليدية.

أ التفاعالت الدولية التي �ستتحول  اأي†ساً مبدا

اإىل واح������دة م������ن اأهم مكون������ات االت�ساالت 

احلديثة مما ي������وؤدي يف النهاية اإىل التقارب 

التكنولوجي وت�سغري حجوم و�ساFطه وهو ما 

اأطلق عليه م�سطل تكنولوجيا النانو.

وبالدرجة الثانية: اأخ������ذ معنى التقارب 

أ�س������كال التعامل مع  واالندم������اê بن flتلف ا

عالم، التي ي�سب معها  و�ساFل االت�سال واالإ

بالنتيج������ة من ال�سعوبة مب������كان التمييõ عن 
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اأي و�سيل������ة fiددة يجري احلديث. 

ذاعتن امل�سموعة واملرFية دخلتا  فاالإ

نرتنت، واملو�سوعة الÈيطانية  عامل االإ

�سجل������ت على اأقرا�������ش م†سغوطة، 

 Èأف������الم الفيدي������و غ������دت تبث ع وا

التلفõيوني������ة،  الكاب������الت  قن������وات 

لكرتونية التي  عالن������ات االإ وعÈ االإ

 ‹ االآ  Öة احلا�سõ������اأجه ت�ستقبله������ا 

 Öكمبيوتر ا÷ي �سغرية احلج������م 

 Öاحلا�س Rال������ذي يوؤدي مهام جه������ا

 iال�سخ�س������ي بكاملها. مما اأد ‹ االآ

اإىل انتق������ال وXيف������ة و�سيلة ات�سال 

 ،iواإعالم جماهريية معينة اإىل اأخر

دوار بن flتلف  ورافقه تبادل ل������الأ

قن������وات االت�سال، موف������راً اإمكانية 

احل�س������ول عل������ى م†سامن flتل������ف قنوات 

ع������الم ا÷ماهريية عÈ و�سيلة  االت�سال واالإ

واحدة غ������ريت جذرياً الت�س������ورات ال�سابقة 

عالم  ع������ن flتل������ف قن������وات االت�س������ال واالإ

ا÷ماهريية وقرب������ت بينها، واأدت اإىل Xهور 

قن������وات م�سرتك������ة جدي������دة للح�س������ول على 

املعلوم������ات، نت عنها Xه������ور فنون �سحفية 

جديدة متقاربة ومواد اإذاعية مرFية ع�رصية 

حتولت كلها اإىل معلومات ترفيهية.

نرتنت اإىل م�سدر  وحتول ع�رص �سبكة االإ

للمعلوم������ات التعليمي������ة، وحتول������ت القنوات 

عالمية ال�سخ�سي������ة احلديثة اإىل م�سدر  االإ

ملعلومات متميõة. ويف النهاية حتول التقارب 

�س������وا¥. واأخذت معه �سناعة  اإىل اندماê االأ

ا÷ماهريية  ع������الم  واالإ االت�س������ال  و�ساF������ل 

بالتح������رك من �سلط������ة بارون������ات ال�سحف 

عالم يف القرن  الذين كانوا يقودون Œارة االإ

املا�سي، نح������و التكامل مع قطا´ االت�ساالت 

 êاإنت������ا اإىل  وحتوله������ا   ، أك������ ا لكرتوني������ة  االإ
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وتكنولوجيا  اليوم������ي  اال�ستعمال  تكنولوجيا 

املعلوماتي������ة. مم������ا اأدi بالنتيج������ة ل¶ه������ور 

�سو¥ جدي������دة للتكامل ارتبطت فيه خدمات 

االت�سال، و�سبكات اخلدمة، واإنتاê الÈام 

الالRمة لها.

وين�سغ������ل الكثري م������ن الباحثن الغربين 

اليوم بخالفات فارغة حول التقارب Œذب 

أ�سبه باخلالف الذي  بع†سهم لبع†ش، وه������و ا

يام حول الدجاجة  كان داF������ر يف يوم م������ن االأ

i اأن عملية التقارب  أم البي†سة. ل كانت اأوالً ا

اليوم اأخ������ذت طريقها نح������و م�ستقبل تقدم 

عالم ا÷ماهريية. و�ساFل االت�سال واالإ

ومع������روف اأن االنتق������ادات التي وجهت 

للباحثن الذي ربط������وا يف اأبحاKهم بن دور 

التكنولوجي������ا يف تطوي������ر و�ساF������ل االت�سال 

ع������الم ا÷ماهريي������ة وعملي������ة التق������دم  واالإ

. وخا�سة  Fي نتا التكنولوج������ي مل تتو�س������ل الأ

اأبحا مار�سال ماكلوهن الذي كان راFداً يف 

هذا املجال. ولكن على ما يبدو اإن ا�ستخدام 

التق������ارب احلا�سل يف التق������دم التكنولوجي 

Áكن اأن ي������وؤدي يف القريÖ اإىل حتوالت يف 

عالم  اقت�س������اد �س������و¥ و�ساFل االت�س������ال واالإ

ا÷ماهريية.

واأXه������رت التحلي������الت الت������ي اأجراه������ا 

اأن الق������وة املحرك������ة الهامة  االقت�سادي������ون 

عالم ترتب§ باأربع  للتح������والت يف اقت�ساد االإ

عوامل اقت�سادية، هي:

 iتكامل االقت�ساد القومي على امل�ستو -

وروبي؛ قليمي مثال: االحتاد االأ االإ

م������ن  يتخل�������ش  ح������ر  ع������امل  ون�س������وء   -

م������ر الذي ي�سم������ للدول  يديولوجي������ة االأ االأ

يديولوجية؛ بالعمل امل�سرتك دون تاأKري لالأ

- وبروR دور التطور التكنولوجي؛

- ال������ذي اأدi اإىل تط������ور يف االقت�س������اد 

3
العاملي ي�سجع على املناف�سة العاملية.

براأي الكثري م������ن الباحثن اأن التبدالت 

الهاFلة ا÷ارية يف اقت�ساد و�ساFل االت�سال 

ع������الم ا÷ماهريي������ة ت�سجعه������ا عوام������ل  واالإ

آراء  الن¶ام االقت�س������ادي ال�سامل. ول������و اأن ا

flتل������ف الباحثن حول العوام������ل ال�سيا�سية 

، ولكنهم  واالقت�سادي������ة تختلف ب�سكل وا�س

أK������ري التكنولوجي������ا احلديثة  يتفق������ون على تا

عالم  عل������ى اقت�س������اد و�ساFل االت�س������ال واالإ

ا÷ماهريية من خالل احلقاFق الوا�سحة.

واإن النتاF التي تو�سلت اإليها التكنولوجيا 

�سجعت على تطوير واإعادة تن¶يم االقت�ساد 

خرية التي  ونة االأ عالمي، وخا�س������ة يف االآ االإ

اأ�سافت عوامل ونتاfi Fددة جديدة. ولي�ش 



áj gÉª Ω ا Y E’وا ∫ÉسüJE’وا ∫ÉسüJE FÉل اسFÉل اسFÉل ا’ سÜQÉ≤J و�سÜQÉ≤J و�

271 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

لفية ا÷ديدة  غريباً اأن النتاF املتوقعة يف االأ

اأخذت منحى عاملياً �ساماًل. ولكن الغريÖ يف 

عالمي ما Rال يجري قيا�سه  اأن االقت�ساد االإ

وفقاً للتقارب التكنولوجي لو�ساFل االت�سال 

عالم ا÷ماهريية احلديثة التي تتعر�ش  واالإ

عالمي  عادة يف تركيبة االقت�ساد االإ عملياً الإ

بالكام������ل مع بروR تناق†س������ات يف الن¶ريات 

خرية. ال�ساFدة خالل ال�سنوات الع�رص االأ

ومن املع������روف اأن التفاعالت املناه†سة 

ع������الم  للرتكي������õ يف و�ساF������ل االت�س������ال واالإ

ا÷ماهريي������ة كانت قد ب������داأت بعد احلرب 

العاملية الثانية ورافقته������ا درا�سات اإعالمية 

. اأدت اإىل  بح������ا قدم������ت جمموعة م������ن االأ

عالم  ن�سوء احتادات لو�ساF������ل االت�سال واالإ

ا÷ماهريي������ة فر�ست نف�سه������ا حتت �سغوط  

منط������ق ال�س������و¥، واعتÈت كاŒ������اه رFي�سي 

عالمية. لتطوير ال�سناعة االإ

عالم الذين ركõوا  أKار عمالقة االإ بينم������ا ا

أيديه������م ال�سحاف������ة املطبوع������ة وقنوات  يف ا

ذاع������ي امل�سمو´ واملرF������ي، flاوف  الب������ث االإ

كبرية عن������د ال�سيا�سين وجمه������ور وا�سع من 

آراء الثقافة  راء، وا الدÁقراطية، وتع������دد االآ

قليات، يف  ال�سيا�سي������ة الÈاقة، واللغوي������ة لالأ

الوقت الذي كان يجري تعوي†سها من خالل 

لعمالقة  االقت�سادية  والق������درات  اال�ستقرار 

 õعالم ا÷دد. والق†ساء على التنو´ وتركي االإ

عالم ا÷ماهريية لتقدم  و�ساFل االت�سال واالإ

عالم م������وارد كافية وKبات وتقدم  �سناعة االإ

. ملحو

وقدمت التفاعالت مفاجاآت غري منت¶رة 

دخل������ت بنتيجتها لل�سو¥ الذي �سيطرت عليه 

عالمية ال†سخمة يف الواليات  املوؤ�س�س������ات االإ

مريكية وغرب اأوروبة لفرتة طويلة  املتحدة االأ

وخا�سة يف Kمانينات القرن الع�رصين لي�سب 

�سهم يف  عامودي������اً انخف†ست معه قيم������ة االأ

و�سا´ املادية للموؤ�س�سات  �سوا¥، وتداعت االأ االأ

عالمية ال†سخمة. االإ

أواFل االندماج������ات ال†سخمة التي  ومن ا

خرية: تامي اأورنري،  جرت خ������الل ال�سنوات االأ

وفياكوم، وديÊõ، الذين اتفقوا على �رصورة 

نقل Kقل ن�ساطاته������م اإىل املجاالت التقليدية 

الت������ي ت�سكلت تاريخي������اً. خا�سة يف الرتكيبة 

عالمية ا÷ديدة التي تاألفت من م�ستوين  االإ

ينت¶ران من ال�������رصكات املهيمنة اأن ت�سيطر 

 êنتا عل������ى 80 اأو 90 من املوارد، مبقية لالإ

4
امل�ساعد نحو 20 فق§.

وم������ن ه������ذه التغي������ريات اال�سرتاتيجي������ة 

احلديثة الت������ي طالت ن�ساط������ات الكثري من 
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عالم  ال�������رصكات املعروفة، ومنها �رصك������ة االإ

.Êõوالرتفيه دي

اأجرته������ا �سحيفة فاينن�سيل  ويف مقابلة 

 Êõعالم والرتفيه دي تاõÁ مع مدير �رصكة االإ

م. اإي�سنري، حتد عن تلك التغيريات، واعرتف 

ب������اأن النتاF املالية خالل العام �ستكون �سيÄة 

أ�سار اإىل  حوال كما يف ال�سابق، وا يف اأح�سن االأ

اأن االهتم������ام املتوا�سع الذي �ستبذله ال�رصكة 

 Êõواأن دي 
5
.êنتا �سيوجه اإىل م†سام������ن االإ

ذاعة  غري مهتمة ب�������رصاء fiطات جديدة لالإ

امل�سموعة واملرFية، ولكنها �ستتجه نحو خلق 

تواRن ملواجهة اال�سرتاتيجية ال�سابقة للفرو´ 

نرتنت والتجارة  العاملة يف جمال تطوي������ر االإ

لكرتونية. االإ

واأوجد ‰������وذê ال�س������و¥ ا÷دي������د وRناً 

نتاê املوج������ه نحو ال�سو¥  م†س������اداً لعملية االإ

أ�سهمت  ال�سابقة التي حرمته������ا من املوارد وا

يف تبذيرها، واأ�سعفت معها Xروف التقارب 

i اأن التقارب فر�ش  اإمكانيات ال�رصك������ة. ل

عالمي������ة اتبا´ ا�سرتاتيجية  على املن�ساآت االإ

�سوا¥. مرنة لتحقيق الثبات يف االأ

وتطر¥ الكثري من الباحثن الغربين اإىل 

�سوا¥،  فكرة اأن التقارب �سيوؤدي اإىل تقا�سم االأ

واإىل التح������ول من ال�سناعات التقليدية التي 

عالم  حتافß على تق�سيم و�ساFل االت�سال واالإ

ذاعي،  االإ والب������ث  ال�سحف،  ا÷ماهريي������ة، 

والكابالت، اإىل اإنتاê منتجات جديدة ت�سمل 

اليوم������ي وتقنياتها،  تكنولوجي������ا اال�ستعمال 

واإنتاê منتجات تدعم قنوات التوRيع.

أنوا´ جدي������دة من منتجات  واأدX iهور ا

�سناع������ة املعلوماتية واالت�سال، بغ†ش الن¶ر 

عن التغي������ريات امل�ستم������رة اإىل ت�سكل طليعة 

املنتجات  جديدة، يف جمال اإنتاê امل†سامن 

ذاعة املرFية  عالم������ي لالإ ذات امل†سم������ون االإ

لتبق������ى الطليعة لكب������ار التقليدي������ن اأمثال: 

أون������ري؛ واإن بي �سي؛  ديÊõ/اإيه ب������ي �سي؛ وا

وفوك�ش.

ويف جمال اإنتاê املنتجات ذات امل†سمون 

عالمي لل�سينما Xه������رت نف�ش ال�رصكات:  االإ

ذاعة  أون������ري. ولالإ دي������Êõ؛ وبياكوم؛ وت������امي ا

أي†ساً لدi ال�رصكة  امل�سموع������ة بقيت الطليعة ا

املعروفة: في�ستينغاوR. ومن ال�سهل مالح¶ة 

عالم املعروفة يف  و�س������ا´ التاريخية لالإ اأن االأ

القطاعات ا÷ديدة بقيت قريبة من ال�سنوات 

الع�رص ال�سابقة. وحملت الطليعة االقت�سادية 

لل�رصكات البارRة بالكامل ال�سفات التقليدية 

لرتكيبة ال�سو¥ وال�سيط������رة. ومع ذلك تبقى 

�سوا¥ يف النهاية  مراحل تطور التقارب يف االأ
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داعم������ة لقدرات و�سيطرة ع������دد fiدود من 

عالمية. الالعبن على ال�ساحة االإ

�ساليÖ يف  واأدi التق������ارب اإىل تغي������ري االأ

امل†سم������ون  ويف  عالمي������ة،  االإ التكنولوجي������ا 

عالمية. وب�سكل  �سوا¥ االإ عالمي، ويف االأ االإ

أق������ل كان������ت تاأKرياتها على تغي������ري عالقات  ا

ال�سيا�سين مع ما يجري من تغيريات. واأول 

ا�ستجابة لل�سيا�سين على تفاعالت التقارب 

كانت ب¶ه������ور قوانن جدي������دة موجهة نحو 

عالم واالت�ساالت وت�سجيع  أ�سوا¥ االإ ليÈالية ا

املناف�س������ة فيها. واإىل اإ�سع������اف االحتكارات 

أ�س������وا¥ االت�س������االت Áكن اأن  ال�سابق������ة يف ا

�سوا¥،  ت�سم������ لبع†ش ال�رصكات بدخ������ول االأ

�سع������ار، وتقري������Ö كل قط������ا´  وتخفي†������ش االأ

اخلدمات املعلوماتية واالت�سال احلديثة من 

امل�ستهلكن.

ويبقى التق������ارب جFõياً يف فن اخلطابة 

أ�ساليبه������ا يف املراك������õ ال�سيا�سي������ة لل������دول  وا

وىل الواليات  الب������ارRة يف العامل، وبالدرجة االأ

ع†ساء باالحتاد  مريكية والدول االأ املتحدة االأ

وروبي. ومنها خط������اب قانون االت�ساالت  االأ

مريكية لعام 1996،  يف الوالي������ات املتحدة االأ

خ†رص للتقارب الذي وافق عليه  والكت������اب االأ

وروبي يف دي�سمÈ/كانون اأول عام  االحتاد االأ

أ�سهر الوKاFق  ن من ا 1997، التي بقيت حتى االآ

ال�سيا�سية التي تدعوا اإىل ت�سجيع التقدم يف 

التقارب على امل�ست������وi ال�سيا�سي. وانطلقت 

الوKيقتان من املباد القدÁة لتن¶يم و�ساFل 

لكرتونية  ع������الم ا÷ماهريية االإ االت�سال واالإ

امل†سط������رة للتعام������ل م������ع م�س������اكل حتديد 

ذاعية امل�سموعة واملرFية. ولو اأن  املوجات االإ

التقارب يلغي هذه امل�سكلة بحيث لن ي†سطر 

الو�س������§ املعلومات������ي واالت�س������االت ا÷ديد 

ذاعية امل�سموعة واملرFية  لتوRي������ع املوجات االإ

بع������د اأن اأ�سبح������ت و�ساF§ للعم������ل امل�سرتك 

عالمية ا÷ارية  يف القنوات وامل†سام������ن االإ

بتناق†������ش مع ن¶م القوانن التقليدية، مبنية 

على حتدي������د ن�ساطات م�سغل������ي ال�سبكات، 

ولي�سب  وامل�سموع������ة.  املرFي������ة  ذاعتن  واالإ

الو�سول احل������ر اإىل �سبكات ن¶م االت�ساالت 

احلديثة بالكامل خا�سع لل�سيا�سات ا÷ديدة 

�سخا�ش العاملن« على  لل������دول اإ�سافة ل� »االأ

أ�سعار الو�ساF§ لينمو التقارب ب�سكل  حتديد ا

، وي�سب������ الدور الن�سي������§ مل�سغلي  ملح������و

ومنتجي  الو�س������ول،   §������Fوو�سا ال�سب������كات، 

عالمية وامل�ستخدمن يف حتديد  امل†سامن االإ

اأو�ساعهم اخلا�سة.

ويعت������È تاأمن فر�ش الو�س������ول من اأهم 
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االŒاه������ات ال�سيا�سية اليوم، ويرافق تقارب 

�س������وا¥ التخفيف من الرتكي������õ واالحتكار  االأ

الذي Áكن الكثري من ال�رصكات ال�سغرية من 

عالمية احلديثة.  العمل بنجاì يف ال�سو¥ االإ

ناهيك عن اأن التخلف عن التقدم التكنولوجي 

قد ي�سب عاFقاً جدي������اً للو�سول اإىل البنية 

التحتي������ة العاملية للمعلوماتي������ة واالت�ساالت 

يف ع������دد من الدول ال بل ومناطق كاملة من 

أKناء تكاملها مع البنية التحتية العاملية  العامل ا

للمعلوماتي������ة واالت�س������االت. وي�سب و�سول 

 Öعالم املتقارب �سع أ�سخا�ش fiددي������ن لالإ ا

مية  أو ب�سبÖ االأ ب�سبÖ اإمكانياتهم املادي������ة، ا

عالمي  ن عملية التقارب االإ التكنولوجية. الأ

م������وال ومع������ارف جديدة  الي������وم حتت������اê الأ

�سخا�ش العادين، وم������وارد كبرية واإرادة  لالأ

�سيا�سية من الدول والتكتالت ال�سيا�سية.

ومع������روف اأن حقيقة تواف������ق تفاعالت 

التق������ارب التكنولوج������ي لو�ساF������ل االت�سال، 

�س������وا¥. توفر  والتق������ارب االقت�سادي يف االأ

مل�سغل������ي االت�س������االت دخول �س������و¥ �سبكات 

التوRيع بالكابالت، وتن�سهر معها دور الن�رص 

مع �������رصكات اأفالم الفيدي������و. وي¶هر منتجو 

الÈام العملية اهتماماً ب�سبكات التلفõيون. 

وبالنتيج������ة يح������د ن������و´ م������ن امل�ستوي������ات 

املتعددة للتفاعل مع احتادات االت�سال التي 

ت�سب منجذبة نح������و ال�سناعات التقليدية 

ا÷ماهريية،  ع������الم  واالإ االت�س������ال  لو�ساFل 

ذاعي  م������ن: ال�سحافة املطبوع������ة، والبث االإ

امل�سم������و´ واملرFي، والعمل التجاري يف جمال 

االت�س������االت. ولو اأن احلياة الواقعية flتلفة 

بن املتناف�س������ن تكنولوجياً يف جمال الهاتف 

أنهم احتف¶وا ولوقت  ذاعة املرFية، رغم ا واالإ

أنه من الوا�س  fiدد بدورهم بالكام������ل اإال ا

ع������داد �سيا�س������ة ات�ساالت  هن������اك �رصورة الإ

موحدة.

 والح¶������ت ال�سيا�سة احلديث������ة لليÈالية 

وروبي  �س������و¥ االت�ساالت يف �سو¥ االحتاد االأ

عطاء  بدقة الف�س������ل بن البني������ة التحتية الإ

املعلومات والو�سول اإىل امل†سامن، واخلدمات 

التي تقدمها من خالل البنية التحتية هذه. 

خ†رص للتقارب ال�سادر عام  وراعى الكتاب االأ

1997 الفر¥ بن النقل عÈ و�ساFل االت�سال 

أو التوRيع،  ع������الم ا÷ماهريية التقليدية ا واالإ

 6
وتق������دمي اخلدمات مع م†سامن اإعالمية.

ولكن يف Xروف التقارب التكنولوجي يبقى 

ال†سم������ان الواقع������ي لتن������و´ امل†سمون ممكن 

فق§ يف حال خلق ال¶روف املالFمة ÷ميع 

الالعب������ن، والعاملن يف جم������االت التقارب 
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عالمية، وم�سغلي  �سوا¥ االإ االت�سا› ويف االأ

نرتنت،  ال�سب������كات، وعق������د التو�سي������ل يف االإ

عالمي، وخدمات  ومنتجي مواد امل†سمون االإ

�سخا�ش الكثريين العاملن الذين يحتاجون  االأ

7
لو�سول مت�ساوي لن¶م االت�سال.

التكنولوج������ي ا÷اري  التق������ارب  ويبقى 

تطبيقه باملعنى امللمو�ش هو عبارة عن »اإعادة 

عالم  دوار« يف و�ساFل االت�سال واالإ توRيع لالأ

دوار على  ا÷ماهريية التقليدي������ة، لتغيري االأ

�ساحة امل�ستفيدي������ن، من كتلة �سلبية اإىل كتلة 

اإيجابي������ة، ت�ستهلك امل†سام������ن املقدمة لها، 

وتتحول اإىل جمموعات fiددة بالكامل، من 

املعلومات������ي لالت�ساالت  حيث اال�سته������الك 

املعتاد عليه وÁك������ن حتديد اأطرافها بدقة. 

عالمي من خالل التقارب  ليح¶ى ا÷مهور االإ

عالم ا÷ماهريية  مع و�ساFل االت�س������ال واالإ

عالم الدو› الن�سي§  بخا�سي������ة رFي�سية. واالإ

ا÷ديد يقدم للم�ستهلكن التقليدين و�ساFل 

ع������الم ا÷ماهريية باإمكانيات  االت�سال واالإ

غري fi������دودة الختيار امل†سم������ون. ولكن يف 

ون الين  الوقت ذاته ن������رi اأن م�ستخدمي االأ

ميدي������ا ي�سبحون م�ساركن يف حترير املواد، 

وحت������ى يف اإدخال م������واد وم†سامن جديدة. 

ليجري من خاللها توحيد امل�ستخدم واملنت 

دوار والوXاFف، بدالً  وتق������ارب flتل������ف االأ

من التق�سيم. فامل�ستخدم املحدد يتحول اإىل 

اأح������د احلقاFق التي هي فع������اًل توجه عملية 

التقارب.

ويتح������ول معه������ا و�س������ول امل�ستخدم يف 

ع������الم ا÷ديد اإىل جمموع������ة من امل�ساكل  االإ

الت������ي يتميõ بها ع�رص التق������ارب، وŒاوRها 

ممكن من خ������الل تعاون الالعبن الكبار يف 

�سو¥ االت�س������االت والدولة والقطا´ اخلا�ش 

وم������ن خالل م�ساهمته������م الن�سيطة والفاعلة 

ومب�سارك������ة امل�ستخدم������ن الختي������ار ال������دور 

االجتماعي واالقت�س������ادي واإيجاد �سمانات 

اإىل التكنولوجيا ا÷ديدة و�سبكات  الو�سول 

8
نرتنت. االإ

ومنه ن�ستنت اأن توقعات اختفاء ال�سحف 

ذاعتن امل�سموعة  اأمام مناف�سيها ال�سينما واالإ

نرتنت  واملرFي������ة ل������ن يتحق������ق يف ع�������رص االإ

أك تعقيداً من  �سب������اب احلالية ه������ي ا ن االأ الأ

ال�سابق. وتفاع������الت تقارب و�ساFل االت�سال 

عالم ا÷ماهريية فتحت الطريق عملياً  واالإ

فا¥ التي مل تكن معروفة  اأمام الكثري م������ن االآ

أو  من قبل، و�ست������وؤدي لنف�ش النتاF ال�سلبية ا

رادة ال�سيا�سية يف الدول  . وم������ن دون االإ أك ا
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�سهام الن�سي§  القومية وم������ن دون Œديد االإ

 iلكرتوني������ة، وم������ن دون امل�ستو للتج������ارة االإ

عالمية Áكن اأن  العا› والن�سي§ لل�ساحة االإ

مكانية  يبقى التقارب اإمكانية فق§ وهي االإ

التي حتّد عنها الباحثون على عتبة القرن 

ا÷ديد.

مريكية. عامل ال� Internet، 1998، العدد 6. )باللغة  للمزيد انظر: معلومات وزارة التجارة يف الوليات املتحدة الأ  -1

الرو�سية(

ر�ص.// مو�سكو: �سحيف��ة �سيفودنيا، 1999/7/14.  للمزي��د انظر: غ.بوفت: مل��ن احلياة �ستكون جيدة عل��ى الأ  -2

)باللغة الرو�سية(

نرتنت لل�سحفين )www.press.ru( )باللغة الرو�سية( للمزيد انظر: الإ  -3

 ،1998 ،HARD’n’SOFT // .21 �يل، الطريق اإىل القرن ال للمزي��د انظر: بيل غيت�ص: تكنولوجيا احلا�س��ب الآ  -4

العدد 10. )باللغة الرو�سية(

نرتنت على اأوروبة املعا�سرة// Henley Centre، 1999. )باللغة الرو�سية( للمزيد انظر: تاأثري اقت�ساد الإ  -5

من القومي الرو�سي// مو�سك��و: 1998. )باللغة  للمزي��د انظر: ي.باناري��ن: التاأمن ال�سيكولوجي املعلومات��ي لالأ  -6

الرو�سية(
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ق اسق اسق اأن ي�ستمعوا اإىل fiا�رصتن  سدين يف دم�سدين يف دم� دين يف دم�لدين يف دم�ل طباء الن�ساFين واملولملولملو أ�سع������د االأ ا

طان رصطان رصطان  رصل�رصل� مالية، عن سمالية، عن سمالية، عن ا سل�سل� ا �ست������اذ الدكتور »حار ملكي« من بلفا�ست، ايرلندا لالأ

املبي†ش. من املبي†ش. من الهام  اطان اطان ا طان رصطان رص رصلثانية عن �رصلثانية عن � اطان عنق اطان عنق الرحم وا طان عنق رصطان عنق رص رصوىل عن �رصوىل عن � الن�ساFي، الن�ساFي، االأ ا

عان ما رصعان ما رصعان ما انتقلت عاFلته  رصلد يف �سلطنة عمان و�رصلد يف �سلطنة عمان و� ُحلار ُولد يف �سلطنة عمان و�حلار ولد يف �سلطنة عمان و�حلار ُو �ستاذ ا أذك������ر اأن االأ اأن ا

الطÖ وتخرê من كليتها  شىل بلفا�ست حيث در�شىل بلفا�ست حيث در�ش إبابه �سافر اإبابه �سافر اإ بابه �سافر اسبابه �سافر اس سىل R‚بار، ويف �سىل R‚بار، ويف � اإ

أ�ستاذاً للتوليد يف بلفا�ست حتى اأحيل على التقاعد  وتاب������ع م�سريته حتى غدا ا
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إمنذ فرتة وجيõة. قدم اإمنذ فرتة وجيõة. قدم اإىل �سورية بعد Rيارته 

للبنان كمحا�رص من الكلية امللكية للمولدين 

والن�ساFين يف لندن، وليتابع Rياراته للعديد 

و�س������§. اأعطى املحا�رصة  ¥ رص¥ رص¥ االأ رصل�رصل� من دول ا

فى سفى سفى التوليد التابع  سب������اì يف م�سب������اì يف م� ب������اì يف م�سب������اì يف م�س سل�سل� وىل يف ا االأ

ور سور سور  س�ساتذة للح†س�ساتذة للح† احد احد االأ ق. قدسق. قدسق. قّدمه اأ س÷امعة دم�س÷امعة دم�

انكليõي فما كان من انكليõي فما كان من املحا�رص  إنه طبيÖ اإنه طبيÖ اإ أ على ا

ما› سما› سما›  سيرلندي- �سيرلندي- � ��ال���ال���اًل اإنه ا ���Fعرت�ش قا����Fعرت�ش قا� اإال اأن ا

رصنهم ب�رصنهم ب�رص واأطباء  ن��ن��ن يعتقدون اأ ������ �يرلندي����يرلندي��� واأن اال

ول. م������ا كان من كاتÖ هذه  نف سنف سنف االأ سل�سل� م������ن ا

 õنكلي إ������اì اإ������اì اإن االإ ������اì اس������اì اس سبت�س������م و�سبت�س������م و� إ�سط������ر اإ�سط������ر اإال اأن ا
االأ

اليعتق������دون غري ذلك بالن�سب������ة لاليعتق������دون غري ذلك بالن�سب������ة لاليرلندين.. 

حك ما بن سحك ما بن سحك ما بن  سل†سل† االلتعليق االلتعليق االبت�سام وا ا أK������ار هذا ا

التعليق يف ذهني  أKار هذا ������ور. كذلك اس������ور. كذلك اس������ور. كذلك ا سحل†سحل† ا

ن�سان انتماءه? هل هو  ُ. كيف يُحد. كيف يحد. كيف يُحّدد االإ الوالوؤالً ت�سا

ى سى سى  سلذي ق†سلذي ق† أم ا ُلذي ُولد فيه? الذي ولد فيه? الذي ُولد فيه? ا بح�سÖ البلد ا

أم البلد الذي  باب������ه? اسباب������ه? اسباب������ه? ا سيام طفولت������ه و�سيام طفولت������ه و� أ في������ه ا

�ستاذ  ? هل االأ أنت ّ فيه وتخّرê وعمل وا فيه وتخرê وعمل وا فيه وتخّرê وعمل وا ش�������ش�������ش �������در�������دّر

شنه هناك در�شنه هناك در�ش احلار ملكي ايرلندي حقاً الأ

ش�ش�ش � ودر� ودّر أ�ست������اذاً جامعياً وتخرê طبيباً وغدا ا

شلذي عا�شلذي عا�ش فيه اأطول ردì من  واأفاد املجتمع ا

ا عن ا عن العرب وغريهم من اأوروبين  الõمن? ماذا

الذي������ن هاجروا اإىل  ن��ن��ن ������ �فريقي����فريقي��� أ ن��ن��ن وا ������ ��سيوي�����سيوي��� آ وا

تغلوستغلوستغلوا و�ساهموا يف بناء  س�س� ������وس������وس������وا وا سمريكا وعا�سمريكا وعا� أ ا

أم  ذلك املجتمع وتطويره? هل هم اأمريكان? ا

أو يابانين  أو اأوروبين ا أنه������م ماRالوا عرب������اً ا ا

وغريه������م? يجÖ اأن نع������رتف اأن هذه امل�ساألة 

خذ والرد: كيف  معقدة وحتتمل الكثري من االأ

ية خلفية  ي بلد والأ ن�سان، الأ نح������ّدد انتماء االإ

أو يعيد نف�سه له?  أو اجتماعية نُعيده ا Kقافية ا

يف الواقع اإن هناك راأين، قد يتقاربان حيناً 

أو يتباعدان حيناً.. وقد يت†ساّدان حيناً اآخر  ا

حجية الت�سخي�سية املحرية،  بالن�سبة لهذه االأ

د فيه،  pأن������ه ينتمي اإىل البلد ال������ذي ُول ول ا االأ

أنه ينتمي ملا يق������ر يف اأعما¥ نف�سه  والث������اÊ ا

وم������ا ي�سعر به يف ق������رارة روحه. لناأخذ مثاًل 

م������ر. عندما كنت  أو مثل������ن قد يو�سحان االأ ا

يف �سمال  أت������درب يف اأحد م�سايف ا�سكتلندا  ا

بريطانيا يف بداي������ة �ستينات القرن الفاFت 

التقيت طبيباً بدا flتلف اللبا�ش عن غريه، 

لÖ يف  كان لبا�سه ي�سبه لبا�ش �سكان جبال االأ

 Êت معه قال › اإنه اأملاKأملانيا. عندما حتد ا

، وهو  واإنه يح������Öّ مو�سيقى ريت�س������ارد فاغ

ملان ذوي النõعة  من م�ساه������ري املو�سيقين االأ

أنه  ا÷رمانية التيوتوني������ة. علمت فيما بعد ا

أنه هجر موطن������ه هرباً من  أمل������اÊ وا يهودي ا

رهاب الناRي، وهو رغم ذلك قد  ال¶ل������م واالإ

كان يعتÈ نف�سه، ويف الواقع اأن املر�سى كانوا 
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أملاني������اً. اإليكم مثاًل  أي†ساً، طبيباً ا يعتÈون������ه ا

أك الت�ساقاً وقرباً، عندما كنت اأدر�ش  اآخر ا

أو  أ�ستغل يف بريطانيا، يف جنوب ا�سكتلندا ا وا

أ�سعر يف داخلي  �سم������ال انكلرتا، كنت اأعمل وا

كم������ا لو كن������ت بريطانيا بالفع������ل. يف الواقع 

أربعة عق������ود على عودتي  أنن������ي وقد م†سى ا ا

من ذلك البلد ماRل������ت اأحتفß بالعديد من 

أتاأخر ولو  أك������ره اأن ا ع������ادات ذلك البلد فاأنا ا

دقيق������ة واحدة عل������ى اأي موع������د مهما كان 

نوعه، Rي������ارة اأو fiا�رصة اإل������خ..، وماRال ال 

يهمني اإذا كانت املواعيد يف بالدنا، وغريها 

من م¶اهر الن¶ام يف احلياة، توؤخذ بت�ساهل 

أو�سع  . هذا كل������ه يقودنا اإىل مفه������وم ا وت������را

أك������ اإن�سانية وهو اأن الب�رص كلهم على هذا  وا

الكوك������Ö يت�ساركون يف الكث������ري من ال�سمات 

والطباFع وينتمون اإىل جن�ش واحد هو ا÷ن�ش 

الب�رصي، ومم������ا ي�سّهل قبول هذا املفهوم هو 

أيةp مرحلة من  تذكرنا اأن ال�سعوب مل تكن يف ا

ر�ش منعõلة وبعيدة  مراحل وجودها على االأ

ع������ن غريها من ال�سعوب بل اإنها كلها اأخذت 

من غريها واأعطت. اإن هذا التبادل الثناFي 

االŒاه كان وم������اRال و�سيبقى اأجمل م¶هر 

من م¶اهر تالق ا÷ن�ش الب�رصي.

اإن حقيق������ة اأن الكلية امللكي������ة للمولدين 

والن�ساFي������ن يف لن������دن ت†سم ب������ن اأع†ساFها 

ر�ش ومن  اأطب������اء م������ن كل اأرج������اء ه������ذه االأ

flتل������ف اخللفيات الثقافي������ة واللغوية يقّدم 

برهاناً على ه������ذه الن¶رية. يف هذه املرحلة 

أنهم  يوؤمن مع¶������م الب�رص، اإن مل يك������ن كلهم، ا

ينتم������ون لوحدة واحدة كب������رية، هي االنتماء 

مة يف  pأنبل واأجمل �س للجن�ش الب�رصي وه������ي ا

ه������ذا الوجود. فق§ �سيق������و الفكر و�سديدو 

التع�سÖ ال يوؤمنون بهذا. اأال نعود اإىل مو�سو´ 

fiا�رصة احلار و�رصطان عنق الرحم? اإنها 

تذكرنا مب������ا يتوجÖ علينا من عناية ورعاية 

باملر�س������ى لنتمكن من ت�سخي�ش الورم املبكر 

ولن�س������ّد الثغرة الكبرية ما بن حالنا املتخلّف 

وحال البلدان املتطورة واملتقدمة. اإن تاأخري 

الت�سخي�ش هو نتيجة لتق�سري يف كل طبقات 

ا÷هاR الطبي وكذل������ك لتق�سري يف املجتمع 

 Öة والتي يجKة املتوارÄويف املفاهي������م اخلاط

علين������ا اأن نقوم بت�سحيحها كلها. اأذكر جيداً 

روؤيتي مل�سل�سل اأجنبي عنوانه »ا÷ذور«.

أK������رت مبتابعت������ه وكن������ت مري†س������اً يف  تا

منõ›، وما كان من������ي بعدما “اKلت لل�سفاء 

اإال اأن فت�س������ت عن الق�س������ة واقتنيتها باللغة 

أتها ب�سغف كبري. موؤلفها هو  نكليõي������ة وقرا االإ

أليك�ش هيلي«.  �سود »ا مريكي امللّون اأي االأ االأ
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أن������ه اأح�ّش بدافع  ي������روي فيها كيف ا

ن يفت�ش ويكت�سف موطنه  �سدي������د الأ

ول وه������و م������ا م†سى  فريق������ي االأ االأ

أربعة قرون. انطلق من  عليه قرابة ا

كلم������ات غري مفهوم������ة كان وماRال 

أب������اوؤه واأجداده ينطق������ون بها كلما  ا

ب بوليده  ولد لهم مولود فيقذف االأ

يف اله������واء وي�رص بتل������ك الكلمات 

فريقية. هك������ذا بداأت  الغريب������ة االأ

رحلته اال�ستك�سافي������ة التي اأو�سلته 

اإىل غرب اأفريقي������ا، يف ال�سنغال اأو 

الغابون ح�سبما اأذكر، ف�سافر اإليها 

وفت�ش ع������ن القبيلة الت������ي لها تلك 

العادة، التقليدية وملا وجدها ا�ستقبل 

ا�ستقباالً حافاًل وموؤKراً من القبيلة 

ألب�ست������ه لبا�سها التقلي������دي املوؤلف من  التي ا

فريقية واأم�سكته  أ�سجار الغابات االأ اأغ�سان ا

رfiها التقليدي املت������وار وغنت اأهاRيجها 

ال�سعبي������ة التي حتتف������ل بعودة اب������ن القبيلة 

مريكيون قبل تلك  �رصار االأ الذي اختطف االأ

لوف املوؤلف������ة منهم وو�سعتهم يف  القرون االأ

حرi لتحيل  أو باالأ اأقبية مراكبه������ا لتحيلهم، ا

من يبق������ى منهم على قيد احلي������اة بعد تلك 

الرحل������ة الطويلة ع������È املحي������§، اإىل عبيد 

أية حقو¥ ولي�ش عليهم اإال  و�رصايا لي�ست لهم ا

بي†������ش ال¶امل طاعة عمياء  اإطاعة ال�سّيد االأ

حتى لو بلغت امل������وت. هذه الرواية وكثريات 

�سود مثل »كو  مريكي االأ دب االأ غريها من االأ

العم توم« وغريها حتكي ماآ�سي تلك ال�سعوب 

فريقي������ة الني اختطفت من مواطنها على  االأ

ال�ساحل الغربي للقارة ال�سوداء واأحيلت بن 

أ�سواأ عذاب  ليلة و�سحاها اإىل عبي������د تُ�سام ا

أي†ساً  وا�سطهاد عرفه تاريخ الب�رصية.. وهي ا

ت�سل§ ال†سوء على اأحجية »االنتماء« وكيف 
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ن�سان، ومهم������ا دارت به ال�سنون، يحّن  اأن االإ

اإىل »جذوره« واأ�سول������ه وهي يف الوقت ذاته 

بون  تذّكره وتذكر الب�رص ال�سيما منهم املتع�سّ

ن�سان  واملتõمتون و�سيق������و اأفق التفكري اأن االإ

ألوان  ينتمي اإىل ف�سيلة واحدة مهما اختلفت ا

ب�رصته ومهما تباينت لغاته وعاداته وتقاليده 

أو  ألوانهم ا واأن ل������كّل الب�������رص مهما اختلف������ت ا

لغاته������م احل������ق يف اأن يعي�سوا اأح������راراً غري 

م�ستعبدين.

أملن������ا كبري يف اأن تتح�س������ن العالقات ما  ا

بن الغرب وال�������رص¥، ما بن الدول املتطورة 

ون¶رياته������ا النامي������ة، �رصيط������ة اأن تعتم������د 

عل������ى احرتام مب������اد احلق������و¥ املتماKلة ما 

بينها ويوؤّمل اأن تتلوه������ا خطوات اأخرi من 

التع������اون املثمر الذي يعطي اأماًل وتفاوؤالً يف 

حت�ّس������ن العالقات ما ب������ن ال�سعوب يف وقت 

خر و�سهوة  طغى فيه حÖ الع������دوان على االآ

حقاد  القتل ا÷ماعي والت�رصيد وال¶لم واالأ

والت�سل§ على الغري، ال�سيما امل�ست†سعف من 

الب�رص. كلنا اأمل اأن ي�سود التفاهم والت�سام 

 ، واالحرتام املتبادل م������ا بن ال�سعوب واالأ

وعنده������ا فق������§ �سي�س������ود ال�س������الم واملحبة 

 Öم������ان كل اأرجاء ه������ذا الكوك م������ن واالأ واالأ

أنه جمرد  أم ا امل†سطرب.. هل هذا اأمر ممكن ا

اأ�سغا اأحالم?? هل احلار اللمكي عربي 

م������ن �سواطÅ بحر الع������رب يف جنوب جõيرة 

أم اإن������ه ايرلندي �سما› اأو متقّم�ش  العرب? ا

لاليرلندي������ة? وه������ل تعتÈه �سع������وب ا÷õر 

الÈيطاني������ة ايرلندياً حقاً على الرغم من اأن 

ب�رصته ال�سمراء تنّم عن جذوره العربية?? هل 

أ�سه ويتلّم�ش رمال  �سيعود يوماً اإىل م�سق§ را

أنه  أم ا جõيرته التليدة بحن������ان و�سو¥ وfiبة ا

يقنع بالعي�ش يف موطنه ا÷ديد املُتبّنى???

ن�سان ت�ساوؤالت كثرية،  تكمن يف اأعما¥ االإ

جابة عن بع†سها وقد تكت�سف  قد ت�سعÖ االإ

حقيقته������ا يف بع†������ش اآخر وه������ذا هو اأجمل 

.Êن�سا اأ�رصار احلياة وتعقيدات الفكر االإ

¥µ
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ؤال ا عõ وجل، لكننا نوؤمن ال ا عõ وجل، لكننا نومن ال ا عõ وجل، لكننا نومن  اق������ن من قبل ومن بعد باق������ن من قبل ومن بعد باأنه ال يعلم الغيÖ اإ ق������ن من قبل ومن بعد بوق������ن من قبل ومن بعد بو ونون

ق������ت ذاته بالتفكر والتدب������ر والتب�رص واملقارن������ة والتحليل واال�ستنباط وق������ت ذاته بالتفكر والتدب������ر والتب�رص واملقارن������ة والتحليل واال�ستنباط وق������ت ذاته بالتفكر والتدب������ر والتب�رص واملقارن������ة والتحليل واال�ستنباط  ويف الويف ال

جهات الرFي�سة وجهات الرFي�سة وجهات الرFي�سة  وء التوء الت ء التسوء التسو سوامي�سها - على �سوامي�سها - على � ور العامة ونور العامة ونو ر العامة ونور العامة ونو وانن التطوانن التط ووا�ستخال�ش قووا�ستخال�ش قو

احلاساحلاساحلاً لعلم حقيقي  س �س � أ�سا�س������اً ياوياوياً، وا و حيو حي لتيارات������ه الكiÈ يف التاري������خ – واجباً

وه������وه������و علم امل�ستقبليات. يختلف هذا العلم “ام������اً عن التنجيم وقراءة الطالع، 

عها، وعها، وعها،  وراته لتحديد مدi احتمال وقوراته لتحديد مدi احتمال وق راته لتحديد مدi احتمال وقوراته لتحديد مدi احتمال وقو وتي وتطوتي وتط ف رصف رصف اأحدا الõمن االآ رص ي�ست�رص ي�ست� وفه������وفه������و
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وا�سع������اً ع������دة بداFل واحتم������االت، متعاماًل

اإىل Rمن مل  مع م������ا مل يحد بعد، ومتطلع������اً

إيح������ل بعد. اإن������ه يختلف عن العل������وم البحتة  إيح������ل بعد. 

ذات النتاF������ اليقيني������ة القاطع������ة، ويختلف 

واهد سواهد سواهد  سكذلك ع������ن التاريخ الذي يتعام������ل ب�سكذلك ع������ن التاريخ الذي يتعام������ل ب�

ات سات سات  سرها�سرها� تدل على املا�سي. اإنه يتعامل مع اإ

كدة، لكنه يدور يف نف�ش الوقت حول وكدة، لكنه يدور يف نف�ش الوقت حول وؤكدة، لكنه يدور يف نف�ش الوقت حول  وغري موغري م

اFل علمية متع������ددة ومتباينة، ساFل علمية متع������ددة ومتباينة، ساFل علمية متع������ددة ومتباينة،  سمفاهي������م وو�سمفاهي������م وو�

مث������ل التخطي������§ طوي������ل امل������دi والنبوءات 

��رصاف. وبهذا ���رصاف. وبهذا ���رصاف. وبهذا  �ت�����ت���� ت����ست����س سق������اط والقيا�ش واال�سق������اط والقيا�ش واال� ق������اط والقيا�ش واال�سق������اط والقيا�ش واال�س س�س� واالإ

يلة ال غنى عنها سيلة ال غنى عنها سيلة ال غنى عنها  ستقبليات و�ستقبليات و� تقبليات و�ستقبليات و�س س������كل علم امل�س������كل علم امل� ������كل علم امل�س������كل علم امل�س سي�سي�

ة والفرد سة والفرد سة والفرد  س�س� �س�س س�س� �و�وؤ وللدولة واملجتمع وا÷ماعة واملوللدولة واملجتمع وا÷ماعة وامل

تقبل، وتعامالستقبل، وتعامالستقبل، وتعاماًل س للم�س للم� تعداداستعداداستعداداً سواء ا�سواء ا� واء ا�سواء ا�س سعلى حد �سعلى حد �

أو  امعه بامعه باإيجابية، وتكاماًل معه، ال تخلفاً عنه ا

إ به. واإذا كان التخطي§ تدخاًل واعياً إ به. و ادماسادماسادماً ست�ست�

ادية واجتماعية سادية واجتماعية سادية واجتماعية  سياغة هياكل اقت�سياغة هياكل اقت� ياغة هياكل اقت�سياغة هياكل اقت�س سعادة �سعادة � الإ

ات متكاملة متاحة، سات متكاملة متاحة، سات متكاملة متاحة،  سيا�سيا� يا�سيا�س سمن خالل جمموعة �سمن خالل جمموعة �

تقبل ستقبل ستقبل  سن امل�سن امل� إىل فكرة تقول اإ إىل فكرة تقول  تند ستند ستند اإ سفالنبوءات ت�سفالنبوءات ت�

ف مكنوناته. يعتمد سف مكنوناته. يعتمد سف مكنوناته. يعتمد  س واملطلوب ك�س واملطلوب ك� لفاسلفاسلفاً سfiدد �سfiدد �

اساساً على العقل، ولكن يقرنه  سا�سا� ا�سا�س س�س� أ تقبل ستقبل ستقبل ا سعلم امل�سعلم امل�

يء من اخليال واحلد�ش والعاطفة. وهو سيء من اخليال واحلد�ش والعاطفة. وهو سيء من اخليال واحلد�ش والعاطفة. وهو  سب�سب�

تدعي ستدعي ستدعي  ستدع������ي الكثري من احلذر، مثلما ي�ستدع������ي الكثري من احلذر، مثلما ي� تدع������ي الكثري من احلذر، مثلما ي�ستدع������ي الكثري من احلذر، مثلما ي�س سي�سي�

ديد عل������ى جعل قاعدة التفكري سديد عل������ى جعل قاعدة التفكري سديد عل������ى جعل قاعدة التفكري  س ال�س ال� شاحلر�شاحلر�ش

������ة وقاF������ع ومعطيات، ال س������ة وقاF������ع ومعطيات، ال س������ة وقاF������ع ومعطيات، ال  ستقبل������ي الرFي�ستقبل������ي الرFي� تقبل������ي الرFي�ستقبل������ي الرFي�س سامل�سامل�

اأوهام������ا وتخي������الت، وال“ني������ات ورغب������ات 

م�ستهاة. 

يتطور مفه������وم علم امل�ستقب������ل وو�ساFله 

أ�ساليب������ه حالي������اً، يف Rمن الدف������ق املعريف  وا

الهاF������ل، بعدم������ا بات ي�سنف �سم������ن العلوم 

القابل������ة للتن�سيق والتعلي������ل. وهكذا تال�سى 

�س�ش التي ي�ستند  ال�سك والت�سكيك باأهمية االأ

أو العلم������اء يف ر�سم مالم  اإليه������ا اخل������Èاء ا

م�ساهد م�ستقبلية لتط������ورات معينة متوقعة 

أو لتغريات  أو لتح������والت م�س������ار �رصا´ م������ا، ا ا

أو �سيا�سية اأو ع�سكرية  توجهات اقت�سادي������ة ا

أو اجتماعية. ا

نكرر هنا مقولة نرت������اì اإليها �سخ�سياً، 

تعت������È اأن اأف†سل و�سيلة ال�ست�رصاف امل�ستقبل 

ه������ي �سنعه. ولكن -يف مث������ل حالتنا العربية 

الراهنة- هيهات اأن يتحقق مثل هذا ب�سهولة.. 

ب������ل اإن دونه خرط القت������اد. لذلك ‰يل اإىل 

 iبداي������ة متوا�سعة تدرك جي������دا وبدقة مد

املتاì من قدرات وما ينا�سبها من طموحات. 

أ�س������ده اإحلاحاً ال�سجاعة يف  أبرR املطلوب وا ا

رادة الذاتية، و�سع������ي اأك وعياً  حتري������ر االإ

مة بعم������ل م�سرتك  أم������ل االأ حياء ا وجدي������ة الإ

هدافها املغدورة  يعيد بع†ش االحرتام لها والأ

وكرامتها املهدورة وحقوقها امل�ستباحة. لكن 
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ال بد اأن ي�سبق هذا العمل اعرتاف ب�سلبيات 

 iواقعن������ا وت�سخي�سه������ا بدقة، عل������ى م�ستو

فراد وا÷ماعات واملجتمعات، بعيدا عن  االأ

التõوي������ر والتõييف والدجل واخلدا´ وادعاء 

اإ‚اRات كاذبة مل تع������د تقنع اأحدا. املطلوب 

أ م������ن القاعدة  كذل������ك ممار�سة ع������الê يبدا

نانية مفرطة ال  Kار املدم������رة الأ لتقلي�������ش االآ

أو الفÄوية التي  تق������ف عند احلدود القطرية ا

أمتن������ا وا�ستباحتها. جذور  افتعلته������ا FõŒة ا

ال¶واهر املر�سي������ة التي تفاقم اأذاها املدمر 

عميقة وقدÁة، فال نتوهمنها جمرد اأمرا�ش 

وافدة Rرعها اال�ستعمار، ا�ستمراراً يف اإدمان 

أوRار  تFÈة ذواتن������ا باإطال¥، وحتميل اآخرين ا

ق�سورنا وتق�سرينا. 

أ�سÄلة رواد  ي�سفعنا ا�ستمرار تكرار طرì ا

ع�رص النه†سة منذ اأك من قرن، وحتى يومنا 

هذا، عن كيفية النهو�ش والبدء بالتغيري: هل 

ن¶مة ال�سيا�سية،  يكون االنطال¥ بتغيري يف االأ

أم بتغيري ما  ن¶مة الرتبوية، ا أم بتغي������ري يف االأ ا

يف النفو�������ش والعقلي������ات واملنطلقات? ولÄن 

آلياته التي حتكم  اتفقنا اأن للتخلف اأدواته وا

فعل عوامله املختلفة، فلعلنا ال نختلف على 

حقيقة اأن تكرار ال������دوران يف نف�ش احللقة 

�سÄلة بينما تغادرنا ال�سنوات  املفرغة لتلك االأ

والعقود والقرون ونحن نغر¥ اأك يف حريتنا 

وخالفاتن������ا، وبينما العامل م������ن حولنا يتغري 

أو تعاجõ عن  بت�س������ار´  هاFل، انعكا�ش لعجõ ا

أ�سÄلة اأخرi م�رصوعة حول  الفعل، مما يثري ا

أو ال�سلوكي يف Kقافتنا  مواطن اخللل البنيوي ا

ومثقفين������ا، ويف �سلطاتنا، ويف جمتمعنا، على 

حد �س������واء. يل ال�سوؤال هن������ا: هل ال�سنوات 

والعق������ود والق������رون رخي�سة لدين������ا، بينما 

الوق������ت اأKمن �سلع������ة ا�سرتاتيجية يف عاملنا? 

أنه Áك������ن تعوي†ش اأي �سيء  فلنتذك������ر داFماً ا

�س������واء ببداFل من نوع������ه اأو مما يعو�سه، اإال 

الوقت: فال�ساعة التي “ر ال ي�ستطيع من يف 

أو تعوي†سها ببديل  ر�ش جميعاً اإعادته������ا ا االأ

مماKل.

 لق������د دخل عاملن������ا مرحل������ة جديدة يف 

ع�������رص االنفج������ارات املعرفي������ة املتالحق������ة 

‚������اR اإىل حد  عندم������ا تعاXم������ت �رصعة االإ

اعتÈ بع†ش اخلÈاء مع������ه اأن بدء ا�ستخدام 

الفمتو Kانية Femtosecond وحدة قيا�ش 

Áثل حتطيم������ا للõمن الذي بات اأKمن �سلعة 

طال¥.  ن�سان على االإ ا�سرتاتيجية عرفه������ا االإ

نو�س هنا اأن الفمتو Kانية هو جõء من مليون 

اأي جõء واحد من  بلي������ون جõء من الثاني������ة 

 . واحد اأمامه خم�سة ع�رص �سفرا من الثانية
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 Öرتعي احلا�سfl حت������د ديفيد نوتل، اأحد

ال†سوFي عن اجتياì فوتوÊ يف كتابه »عقل 

 »Mind at Light Speed ب�رصعة ال†سوء

تك������ون ال�سيط������رة في������ه لعقل م�سن������ع يعمل 

ب�رصعة ال†سوء وبذكاء يفو¥ اأق�سى ما تو�سل 

اإليه اخليال الب�رصي حتى يومنا هذا. فكيف 

ي�ستمر عبثنا بالوقت وا�ستهتارنا بقيمته اإىل 

حد بات معه اأرخ�ش ما يف حياتنا?

قال اأنطوني������و غرام�سي يف و�سف حالة 

“اKل راهنن������ا: »القدمي يحت†������رص وا÷ديد 

ال ي�ستطيع اأن يول������د بعد، ويف هذا الفا�سل 

ت¶ه������ر اأعرا�ش مر�سية كث������رية وع¶يمة يف 

 iتنوعها«. تعتمد طبيعة املولود هنا على مد

قوة اإرادة التغي������ري لدينا وم�ستوi اال�ستعداد 

للمبادرة الواعية ال�سجاعة وح�سن التخطي§ 

للغد واخلط������اب املالFم داخلي������ا وخارجيا. 

فاالنهيار يتوا�سل طامل������ا ا�ستمرت اأمتنا يف 

موقع املفع������ول به املتلقي من اخل������ارê، اأما 

اإن اأخذت عل������ى عاتقها مهم������ة �سنع تغيري 

اأو�ساعها ف�سوف تخط������و اأول خطوة �سليمة 

نحو م�ستقبل الFق.

كان العالمة د. امله������دي املنجرة، رFي�ش 

االحتاد العاملي لعلم امل�ستقبليات، قد اأجاب 

قب������ل نحو �س������ت �سن������وات عن �س������وؤال ب�ساأن 

ال�سبي������ل اإىل flاطبة عربي������ة �سليمة جمدية 

ت†سم������ن تفهم الراأي الع������ام العاملي حلقوقنا 

بقوله: »ال������راأي العام لي�ش حمالت اإعالمية 

أو اإعالنية، واإ‰ا هو احرتام كرامة العرب..  ا

يف اليوم الذي نحرتم فيه كرامتنا �سيحرتمنا 

. هذا  املنجرة 2000 الراأي العام ال������دو›« 
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أ. ولي�ش  هو جوه������ر امل�ساألة، ومن هنا نب������دا

�سع������راً وال تعõي������ة للذات اأن نوؤك������د هنا باأن 

كل نهاي������ة حتمل يف رحمه������ا بداية جديدة، 

وبالت������ا› فاإن غدنا fiكوم بالتاأKري الرتاكمي 

لتجربة املقاومة يف فل�سطن ولبنان والعرا¥، 

على الرغم من القمع واإفك التيÄي�ش وت�سوي 

االنحراف.  

تتوقف �رصعة و�سالمة ‰و بذور النهو�ش 

دوات  داء واالأ وتفتحها �سحوة وت�سويب������اً لالأ

وال�سلوك على م������دi �سجاعتنا يف املمار�سة 

الداFم������ة ال�سجاع������ة للنقد الذات������ي، واجباً 

وطني������اً ودينياً واأخالقياً يومياً لكل فرد منا. 

فبهذا تت�ساق§ البث������ور املتقرنة التي غطت 

م������ة وعطلت الكثري م������ن قدراتها،  ج�سد االأ

عاك�سة تف�سي النفا¥، والرياء، وخدا´ الذات 

والغري، والتن�س������ل من امل�سوؤولي������ة، والنõو´ 

اإىل ال�سبي������ل ال�سهل دون اك������رتا ب�سالمته 

مرا�ش ال�سلوكية  اأو جدواه، والعدي������د من االأ

خ������رi التي تراكمت وتفاقم������ت فاأف�سلت  االأ

بدا´ وم�ساعي التجديد  الكثري من طاقات االإ

أمتن������ا. املراجعة  والت�سحي������ واملقاومة يف ا

الداFم������ة املنطلقة من وع������ي بحقيقة الذات 

ومواط������ن التق�س������ري والق�سور فيه������ا، وما 

اأ�سابها من عل������ل واأمرا�ش �سلوكية - عابرة 

أو م�ستوطنة م�ست�رصية- �رصط لتعامل  وافدة ا

اأف†سل مع امل�ستقب������ل، مبا يحقق العديد من 

ه������داف املاأمولة. لعل هذا م������ا عناه مثل  االأ

ندوني�سية يقول: »يعي�ش  اأفرRته التجرب������ة االإ

مام، ويفهم احلياة  املرء احلياة بالن¶ر اإىل االأ

بالن¶������ر اإىل اخلل������ف، فمن درا�س������ة ما قد 

م†س������ى وتقييمه ن�ستطيع اأن نحيا غدنا على 

نحو اأف†سل. لكننا نحتاê اإىل جعل املراجعة 

الذاتية املتكررة عادة يومية ا�ستجابة ل†رصورة 

وع������ي �سليم يتوالد اإدراكا، مب������ا يبعث اإرادة 

التغيري املغيبة ويوXف الطاقات املعطلة وفق 

تخطي§ �سلي������م وروؤي������ة م�ستقبلية متحركة، 

أربع������ة م�ستويات  ل�سنع غ������د اأف†سل عل������ى ا

متواRية متكاملة: الفرد وا÷ماعة واملجتمع 

مة. واالأ

من املتفق عليه ب������ن علماء امل�ستقبليات 

تي  وما قاربها وداناها من علوم تتعامل مع االآ

من الõم������ن اأن اأح������دا امل�ستقبل وحتوالته 

التي ت�س������كل مو�سو´ التوقع������ات والتنبوؤات 

واالحتماالت والبداF������ل املمكنة التي تنطلق 

منها اإدارة الدولة واملجتمع و�ساFر املوؤ�س�سات 

لي�ست موؤكدة الوقو´. هذا هو التحدي الكبري 

الذي يفر�ش احلذر ال�سديد واالحتياط  من 

خالل اعتم������اد احتماالت مدرو�س������ة بعناية 
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�سديدة م������ن بن االحتماالت غ������ري املوؤكدة، 

با�ستعم������ال اخلÈات ال�سابق������ة واملرتاكم من 

خذ يف  معارف علمية ومع������ارف �ساFعة، واالأ

االعتبار كل املعروف من املعلومات والعنا�رص 

واملعطي������ات واملوؤK������رات الفاعل������ة يف ال�ساأن 

مو�سو´ البحث، اخلارجية منها والداخلية، 

املو�سوعية والذاتية، لرتجي ما وقوعه اأك 

احتماالً من ب������ن البداFل الكث������رية. يراعى 

هنا اأن من العبث، ورمبا من اخلطاأ القاتل، 

التنبوؤ مب�ستقبل واحد fiدد جامد. اأن حياة 

 ، حدا الب�������رص جوهر تتداخل يف اإط������اره االأ

 Èو“ت������د ال¶واه������ر وتت�ساب������ك وتتفاعل ع

ن�س������ان بالõمن املتمي������õ بخا�سية  عالق������ة االإ

االندف������ا´ الداFم نح������و م�ستقبل غري من¶ور 

أ�سا�سي هو قانون  وغ������ري متناه يحكمه قانون ا

أو ال�سريورة.. واإذا كان من امل�ستحيل  التغري ا

أو م�ستقبال،  على املا�سي اأن ي�سب حا�رصاً ا

بينما يتحول امل�ستقب������ل بطبيعته اإىل حا�رص 

Kم اإىل ما�ش، فاإن درا�س������ة امل�ستقبل تراعي 

اأن ات�س������ال الõمن ال يعن������ي تنا�سخ اأحداKه، 

آلياً  أك������ دقة تك������راراً ا وال يعن������ي بتحدي������د ا

ح������دا املا�سي وتطوراته، على الرغم من  الأ

اأن امل�ستقب������ل عموما Áثل ب�سكل ما ح�سيلة 

حدا والتغ������ريات النابعة من  تراكمي������ة لالأ

د. عواطف عبد  أو الواف������دة عليه  املجتمع ا

. اإن ا�ستح†س������ار اأحكام  الرحم������ن،1988: 7

جاهõة من Œ������ارب املا�س������ي ل�سحبها على 

احلا�رص وامل�ستقب������ل، واإ�سفاء قد�سية عليها 

أو ا�ستخال�ش قوانن من  باعتبارها تراK������اً، ا

ذل������ك الرتا لتطبيقها يف امل�ستقبل كثرياً ما 

ي������وؤدي اإىل نتاF عك�سي������ة، فهو جمود يودي 

باملجتمع ال������ذي Áار�سه، ناهيك عن اإغفاله 

: تلك اأمة قد خلت،  التمييõ القراآÊ الوا�س

لها ما ك�سبت ولكم ما ك�سبتم.. 

اإن جوه������ر الدرا�س������ات امل�ستقبلي������ة هو 

غرا�ش. وتتاأتى اخلÈة  ا�ستجالء املرامي واالأ

غرا�ش  يف هذه الدرا�سات من �سياغة تلك االأ

أن�سا¥ قيم اجتماعية  يف اإطار ابتكار واإبدا´ ا

غرا�ش اإىل flط§  Kقافية، وترجمة تلك االأ

عملي يف �س������كل اختيارات بديل������ة وم�ساهد 

،وف������ق راأي د.  م�ستقبلي������ة ممكن������ة احلدو

املهدي املنج������رة الذي حذر م������ن م�ستقبلية 

تفاعلية تق������اوم احلا�رص بتÈي������ر املا�سي ال 

ابت������كار امل�ستقب������ل، ا�ستنجاداً م������ن واقع ال 

مام اإخالء 
أو تÈيراً له������روب اإىل االأ يط������ا¥، ا

للحا�������رص، فتلك م�ستقبلي������ة تخديرية اأقرب 

للدÁاغوجية. كما حذر من ت�سرت flت�سن 

بالدرا�سات امل�ستقبلية وراء منهجيات تف†سي 
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�سعوبة تقنياتها اإىل حجÖ الغايات يف نهاية 

 . املهدي املنجرة، 1988: 5-3 املطاف.

ن�ستعري هنا “ييõ د. fiمد عابد ا÷ابري 

بن امل�ستقبل املن¶ور وامل�ستقبل غري املن¶ور، 

وه������و “ييõ �رصوري  جدا م������ادام امل�ستقبل 

ي�س������كل ال�ساحة الرFي�س������ة الهتمامنا، حيث 

اأن امل�ستقب������ل املن¶ور، امل�������رصوط باملعطيات 

الراهن������ة، هو نتاF ن¶ري������ة ملقدمات، و»ما 

يجعل حتققها الفعل������ي احتماالً قوياً هو اأن 

مقدماتها معطيات واقعية يحكمها االطراد 

واالنت¶ام. وهكذا فبقدر ما تكون املعطيات 

الواقعية التي ننطل������ق منها معطيات دقيقة 

و�سحيحة بقدر ما ت������õداد ح¶و اإمكانية 

التحقق الفعل������ي للنتاF الت������ي ن�ستخل�سها 

، اأما  عاب������د ا÷اب������ري،1989: 67 منه������ا« 

امل�ستقب������ل غري املن¶������ور فه������و كل املمكنات 

التي ال تربطها باملعطي������ات الراهنة عالقة 

منت¶مة. ويف كلتا احلالتن، كما يف كل حالة 

«، واإ‰ا نحن  وح������ن، »ال يعلم الغيÖ اإال ا

هنا ب�س������دد اإعمال الفكر وا�ستخدام اخلÈة 

أت������ي، وانتقاء حلل  والعل������م حت�سبا مل������ا قد يا

اأو عم������ل رمبا ي�سي������Ö اأو ال ي�سيÖ يف اآخر 

مر.  االأ

K������ار املتõاي������دة واملت�سارعة  اأدت االآ لقد 

للتفاع������الت العميقة والتغي������ريات الوا�سعة، 

وا÷ذرية اأحيان������اً، التي يفر�سها دفق هاFل 

من منتجات ومنج������õات التطور التقني اإىل 

حت������والت بالغة ال�س������دة وال�رصعة يف اأ‰اط 

احلياة والتفك������ري والتعام������ل وال�سلوك على 

ن�سانية واملجتمعية والفردية، مما  �سعدة االإ االأ

اأدi اإىل اهت������õاR الت������واRن واختالل االتõان. 

لقد راأi اإيليا بريغوجن، احلاõF على جاõFة 

نوبل والعامل البارR يف الديناميكية احلرارية، 

اأن »الق������رن الع�رصين قد حول كوكبنا باأكمله 

من عامل متناه من احلقاFق اليقينية اإىل عامل 

جابر ع�سفور،1997:  ال متناه من ال�سكوك« 

. مهما بل مدi اجتياì ال�سكوك عقولنا  81

أو م������دi ح�سانتن������ا Œاه تلك  وتعامالتن������ا، ا

ال�سكوك،ال ن�ستطيع اإغفال ارتباطنا اليومي 

الداFم بباقي عاملنا، وال نتجاهل يف تعامالتنا 

بهار  مع ال�س������اأن امل�ستقبلي تاأKريات »طابع االإ

ع������الم احلديث الطاغي،  ال������ذي يت�سم به االإ

وال������ذي يعطل الفكر واخلي������ال، حيث غالباً 

عالم عالقة امل�ساهدين بالõمان  ما ي�سوه االإ

. كما  55 :1993،Mc Kibben واملكان« 

من اخلطاأ التهوين من اأهمية ا�ستخدام قدر 

من اخليال املبد´ يف التعامل مع االحتماالت 

أداة ت�ساع������د  املختلف������ة، اإذ »يج������Ö اإيج������اد ا
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دارة للبقاء على م�سافة ما من  اأخ�ساFيي االإ

الواقع عند اأخذه������م اخل�ساF�ش العري†سة 

 Blondel للتطورات ال�سيا�سية باالعتبار«.

 . 1981:67،

وامل�سوؤول������ون مبقادي������ر  الق������ادة  أK������ر  يتا

ومب�ستوي������ات flتلف������ة بال†سغ������وط النف�سية 

دراك، اأو احلاجة اإىل  الالواعية، كت�سلÖ االإ

أو الرغبات  مان العاطف������ي، ا ح�سا�������ش باالأ االإ

الالواعي������ة لالنتم������اء اإىل جماع������ة والتواوؤم 

أو  ، ا التحري†ش أو االنحياR الذات������ي  معها، ا

أو معاناة  ن�سان، ا دوافع العنف املتجذرة  يف االإ

ج�سية ا÷Èية  الفرد من ت�سل§ ال������ذات ال

أو امل�ساب������ة بالهواج�ش. لقد الحß باحثون  ا

ك عج������õ اأغلÖ �سنا´ القرار � و ال�سيما يف 

 iمات � عن االرتف������ا´ اإىل م�ستوR أوق������ات االأ ا

متطلب������ات الت�رصف العقالÊ ال������ذي ي�سود 

وق������ات العادية الهادFة. و قد ا�ستهرت  يف االأ

مالح¶������ة نيكل�سون باأن الق������ادة ال�سيا�سين 

يعتادون التعر�������ش لل†سغوط الكب������رية، واأن 

Rم������ات معيار هام  أKناء االأ ح�سن الت�������رصف ا

ملدi اأهلية وكف������اءة القاFد وامل�سوؤول. يتواتر 

تدخل ع������دة علل تعكر عملية اتخاذ القرار. 

من هذه العلل مث������اًل اعتماد كثري من �سنا´ 

الق������رار عل������ى خ������Èات املا�س������ي يف تعريف 

احلا�رص وا÷õم بامل�ستقبل، ومن Kم يبحثون 

أو ذراFع مقبولة لتÈير  عن مÈرات عقلي������ة ا

وت�سوي������ وتف�سري ما اتخذوه من قرارات. اإن 

االنطال¥ م������ن موقف فر�ش الرتا باإطال¥ 

أو رف†س������ه باإطال¥،  مرجعي������ة للم�ستقب������ل، ا

خروê من الع�رص وانتهاك للتاريخ واإيغال يف 

التيه. هذه العل������ل العامة وا�سحة يف حالتنا 

العربي������ة، مثلما هي وا�سحة التاأKريات بالغة 

اخلط������ورة  لتقلب������ات ال�سيا�س������ات واملواقف 

احل������ادة املتالحقة بت�سار´ �سديد، مما كر�ش 

الكثري من التيه وفقدان كثري من القدرة على 

حباط متعاXما  ، ون�رص االإ التوجه ال�سحي������

على عدة م�ستويات. لهذا اعتÈ د. نبيل علي 

اأن »التنبوؤ ال�ساد¥ الوحيد اأمام تقلبات هذا 

نبيل علي،  الع�رص هو ا�ستحالة التنبوؤ ذاته« 

. 19 :2001

 يرتب������§ التنب������وؤ على اأي ح������ال بالقدرة 

على ه†سم قدر كاف من املعلومات وحتليلها 

ومناق�سته������ا والتنق������ل ب������ن بداF������ل متعددة 

للت�������رصف اإRاء �ست������ى االحتم������االت، بحيث 

يتم التو�سل اإىل ق������رار حكيم باختيار دقيق 

 .ìها وعدا بالنجا ف†سل تلك البداFل واأك الأ

تقت†س������ي امله������ام واملراحل الت������ي تت†سمنها 

عمليات التحليل والتنبوؤ والدرا�سة واملقارنة 
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- و�س������والً اإىل ق������رار يتم اختي������اره من بن 

عدة بداF������ل -مب�ساركة عدد م������ن الباحثن 

واخل������Èاء و�سنا´ الق������رار. بالتا› ال Áكن 

اأن تك������ون كل هذه العملي������ات م�سوؤولية رجل 

�سل������وب الياباÊ يف  واح������د.  نتمعن هنا باالأ

جم������ا´.  ولعل احلالة  اتخاذ الق������رارات باالإ

العربية النقي†ش، الت������ي ت�سودها منذ قرون 

فردي������ة الق������رار واحت������كار ال�سلط������ة ووهم 

احت������كار ال�سواب، بحاجة �سدي������دة ولو اإىل 

�سلوب الياباÊ الذي  قدر fiدود من روì االأ

قنا´ عÈ احلوار  يق������ود اإىل اتفا¥ وتوافق باالإ

والنقا�������ش والÈهان، ال م������ن خالل �سفقات 

وم�ساومات تتعلق مبنافع �سخ�سية وم�سال 

أو اإرغام وق�رص.  �سيق������ة، اأو من خالل غواية ا

يعت������È اليابانيون اأن الق������رار يجÖ اأن يكون 

انت�ساراً للحقيقة وللمو�سوعية، ال انت�ساراً 

أو لفÄة قوية على  ل�ساح������Ö ال�سلطة العلي������ا ا

ح�ساب فÄة �سعيفة. وبهذا ت�ستمر م�ستويات 

اتخاذ القرار كافة يف تقدمي وبحث ومناق�سة 

راء املتعار�س������ة وفرR ما ه������و بّناء ومالFم  االآ

فيها اأك من �سواه، اإىل اأن يتم التو�سل لراأي 

جماعي وقناعة �ساملة يف نهاية بحث طويل 

لبداFل عديدة. يكون يف الذهن على امتداد 

النقا�������ش واحلوار والتمحي�������ش اأن املهم هو 

اختبار ن¶ري������ات اتخاذ القرارات باعتبارها 

أف������كاراً حتتم������ل اخلطاأ وال�س������واب، ولي�ش  ا

ن�سو�س������اً مقد�س������ة يجÖ االلت������õام بها دون 

 . احلرف������ة، 1980: 1368-1360 نقا�������ش. 

خ������رi ت�سكل Rاداً مهماً  اإن Œارب االأ االأ

و�سوءاً اإ�سافياً مل������ن ي�ستعد للتعامل الواعي 

م������ع احتياجات امل�ستقبل. ويت������م العديد من 

التحوالت والتطورات االقت�سادية والثقافية 

أ�سا�ش عاملي، وت�ست�رصف  واالجتماعي������ة على ا

أ�سا�ش  آفاقها امل�ستقبلية درا�سات تقوم على ا ا

Kناي������ا  أو  ا  Interfutures ت�سم������ى  دو› 

امل�ستقبل.

أم������ا على �سعيد الف������رد، في†سع الدما  ا

م�ساه������د متخيلة مل�ستقبل �ساحبه هي اأقرب 

اإىل اإدراك امل�ستقب������ل يف احلا�������رص منها اإىل 

تنب������وؤ بامل�ستقبل. وقد بن ع������امل امل�ستقبليات 

بيرت �سغارت������ر يف كتابه »ف������ن الن¶رة طويلة 

املدi« اأن هذه امل�ساه������د امل�ستقبلية تتعامل 

مع عاملن يف وقت واحد: عامل الوقاFع، وعامل 

أو الت�سورات، اإذ ت�ستق�سي الوقاFع  التخي������ل ا

وت�سته������دف يف الوقت نف�سه املدركات داخل 

دم������ا �سانع القرار لتجمي������ع معلومات ذات 

اأهمي������ة ا�سرتاتيجية وحتويله������ا اإىل مدركات 

جديدة.
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ع�ساب ال�سوي������دي وليام  �س������دد ع������امل االأ

كالفن عل������ى اأن الب�رص جميعاً Áلكون قابلية 

أو  ذاتية داخلية لو�سع م�ساه������د م�ستقبلية، ا

�سيناريوه������ات، فهذه قدرة مركبة موقعها يف 

الدما الب�رصي وKي������ق ال�سلة مبركõ النطق 

وبن������اء اللغة. ق������ال كالف������ن يف كتابه »Xهور 

ن�سان« اأن مركõ النطق يف الدما الب�رصي  االإ

هداف  أي†س������ا بالت�سويÖ عل������ى االأ م�سغ������ول ا

ل†سمان ح�س������ن اإ�سابتها، كما �سدد يف كتاب 

« على  اآخر له عنوان������ه »�سيمفوني������ة الدما

اأن لق������درة التفك������ري امل�سبق مناف������ع جانبية 

تفرRها القدرة على اإ�سابة الهدف، فاأ�سا�ش 

الت�سوي������Ö والكالم التخطي§ امل�سبق وتعبÄة 

دراك الذاتي  القدرة الذهنية املرتبط������ة باالإ

داء ذهنيا قبل تطبيقهما  على التح������رك واالأ

ع�ساب ال�سويدي ديفيد  عملياً. قرر عامل االأ

أنغفار ب������دوره اأن الدما الب�������رصي م�سغول  ا

با�ستمرار برواية ق�س�ش عما �سوف يحد 

أ�سماه������ا انغف������ار »ذكري������ات  يف امل�ستقب������ل ا

امل�ستقب������ل«، وكث������ري منها ال واعي������ة، اأو على 

حافة الوعي.

وقد اأكد فرين ويلرايت يف مقالة ن�رصتها 

مريكية  جملة امل�ستقبلي �e Futurist االأ

التي ت�سدرها جمعي������ة امل�ستقبل العاملي من 

مرييالند، يف عددها ل�سه������ر ني�سان 2006، 

ف������راد اال�ستفادة من اأدوات  اأن يف مقدور االأ

التخطي������§ للم�ستقب������ل الت������ي ي�ستخدمه������ا 

املحرتف������ون لتخطي������§ م�ستقب������ل جمتمعات 

فراد مث������ال �سياغة  و�سع������وب. ي�ستطي������ع االأ

م�ساهد م�ستقبلية وتخطي������§ دورة احلياة، 

وم������ن Kم اتب������ا´ طريق������ة منهجي������ة لتحليل 

مراحل ع������دم التاأكد يف حي������اة �سخ�ش ما. 

كم������ا Áكن ر�سم flط������§ يلخ�ش الكثري من 

مور املهمة يف حياة هذا ال�سخ�ش – مثل  االأ

حالته املالية و�سكنه وو�سعه ال�سحي واملهني 

وعاداته، Kم تقييم االŒاهات التي Áكن من 

أو املطلوب  خاللها اإحدا التغيري املرغوب ا

يف مرحل������ة عمري������ة مقبل������ة من حي������اة هذا 

امل�ستقبلي.  بالتخطي§  امل�ستهدف  ال�سخ�ش 

التخطي§ للم�ستقبل  �رصحت املقالة املعنونة 

ال�سخ�س������ي: دلي������ل العمل خط������وة بخطوة 

�سبل ا�ستخ������دام اأدوات التخطي§ للم�ستقبل 

ل�سياغ������ة �سيناريوهات للتط������ورات fiتملة 

، وو�س������ع ا�سرتاتيجي������ات لتحقيق  احل������دو

أه������داف مرغوبة ي�سعى ال�سخ�ش املعني اإىل  ا

دوات  اإ‚اRها. ي�سهل ا�ستخداُم مثل هذه االأ

العلمية ا�ستعداد الف������رد للم�ستقبل وتفاعله 

معه اإيجابياً مبا يحقق تكاملهما، بدل �سلبية 
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أو  أو الت�سبث باحلا�رص ا الت�رصن������ق يف املا�سي ا

حباط واخلوف  أ�������ش واالإ الوق������و´ يف اأ�رص اليا

وال�سلل.   

م������ن ناحي������ة اأخ������رi، تتمي������õ التجارب 

ن�ساني������ة ا÷معية بكونها غ������ري مقطوعة  االإ

ا÷������ذور، حي������ث ي¶������ل امل�ستقب������ل مرتبطا 

باحلا�������رص، �سواء كان امتدادا ل������ه اأو رف†سا 

يف �سي������ا¥ اال�ستجاب������ة لتحديات������ه، كما هو 

اأمر عالقة احلا�������رص باملا�سي. لكن ارتباط 

الق������ادم والراه������ن باملا�س������ي، اأي بالتاريخ، 

يت†سمن تفاعالت معقدة تتداخل فيها عدة 

عوام������ل. يرتاوì تاأKري كل م������ن هذه العوامل 

م������ا بن Kبات ن�سبي وتاأرج ي�سعÖ �سبطه. 

�سكالية املتجددة  مثل������ة االإ لعل من اأو�س االأ

للعالقة ما بن التاريخ وال�سيا�سة، فاملفارقة 

�سارخ������ة والتقاطع بال احل������دة يف fiاولة 

املقارنة ما ب������ن روؤية املفك������ر الذي يحاول 

ا�ستقراء قوانن التط������ور واأحكام العالقات 

حدا  ن�سانية وروؤي������ة ال�سيا�سي �سانع االأ االإ

أو املتاجر بها- املتعام������ل مع وقاFع راهنة  -ا

ي�ستعجل ا�ستثمارها وقطف Kمارها، مما قد 

يق������ود اإىل فقدان الروؤي������ة ال�ساFبة، والوقو´ 

آKار القراءة  يف ماآR¥ تتفاقم برتاكم حاالت وا

التاريخية،  حدا والتح������والت  اخلاطÄة لالأ

وبالت������ا› احتم������ال التعام������ل اخلاط������Å مع 

وقاF������ع راهنة. ن�سري هن������ا اإىل تعاXم اأهمية 

التخطي§ للم�ستقبل انطالقاً من وعي دقيق 

مبعطي������ات احلا�رص واŒاه������ات التغيري، اإذ 

بات fi������ور التنمية امل�ستدام������ة التي تراعي 

احلاجات االجتماعية والبيÄية واالقت�سادية 

للمجتم������ع، وتلبي حاجاته الراهنة والو�سيكة 

جيال  دون flاطرة مبق������درات وحق������و¥ االأ

القادم������ة. وطبيعي ا�ستحال������ة حتقق تنمية 

واال�ستف������ادة من تخطي§  بن������اء على قراءة 

حدا و�س������وء تعامل مع الوقاFع  خاطÄة لالأ

الراهنة.

خريين  لقد دفعت الب�رصية يف القرنن االأ

Kمن������ا باه¶������ا للم�ساحل������ة ب������ن املفه������وم 

واملح�سو�������ش، واملمكن واملرغ������وب، والثقافة 

املتوارK������ة وتلك الغاRية، واحل������ق الذي كان 

قوة Kم تراجع اإRاء قوة تغت�سÖ احلق وتفر�ش 

بعنفه������ا الباطل واقع������اً. لكن م������ا هو قادم 

وو�سيك، يف Xل انهيار الوهم بقدرة الغالبية 

م�ساك بالواقع  ال�ساحقة من الب�رص عل������ى االإ

م�س������اك بالõم������ن، ومع انت�س������ار مت�سار´  واالإ

لقيم Œدد عب������ادة املال الذي بات متمركõا 

يف اأيدي قل������ة متعاXمة ال�رصا�سة والتوح�ش، 

أ�سد وطاأة واأك غمو�ساً. لعل هذا ما يجعل  ا
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أك تطلباً مما  نهو�سنا نحن ب�س������كل خا�ش ا

كان علي������ه الو�سع قبل عق������ود، فالتحديات 

أك ق�سوة، وبالتا› فامل�ستقبل  التي تقابلن������ا ا

الذي نطم اإليه اأ�سعÖ مناالً.

أبرR ما Áيõ عاملنا  ي�سعŒ Öاهل اأن من ا

اليوم املدi الذي بلغته اأهمية الوقت بعدما 

�س������ار -اأك منه يف اأي Rم������ن م†سى- �سلعة 

ا�سرتاتيجية، بل اأKمن �سلعة ا�سرتاتيجية على 

طال¥ االإ

وة املادية واملعنوية قابلة  كل مكونات ال

للتعوي†������ش والتج������دد، وكذلك ه������و حال كل 

نت������اê. اأما الõمن فال يتجدد، وال  عنا�رص االإ

أو التقنن.  أو اال�سرتداد ا ه������و قابل للتعوي†ش ا

اإن اللح¶������ة التي تنق†سي م������ن عمر الفرد 

واملجتم������ع والب�������رص قاطبة على ح������د �سواء 

أو  ال تع������ود، وال �سبيل اإىل وق������ف انق†ساFها ا

‚اR والتقدم  تاأخريه، وبالتا› فاإن معيار االإ

والنجاì هو عمليا م������دi حتقيق اال�ستثمار 

ف†سل للõمن.  االأ

خريين العمليات  تكاKرت يف العقدين االأ

املتحك������م بها يف جماالت متع������ددة والتي يتم 

اإ‚اRه������ا يف Rمن يقا�ش بالنانو Kانية، اأي يف 

جõء من بليون جõء م������ن الثانية. اأما اليوم، 

فق������د �سارت عملي������ات كيماوي������ة وفيõياFية 

كثرية متحكم بها ب�رصيا تنجõ يف Rمن يقا�ش 

بالفمتو Kاني������ة، اأي يف جõء من مليون بليون 

ج������õء من الثانية هذا موؤ�������رص وا�س اإىل اأن 

وة  الõمن واملعرفة قد �سارا اأهم عنا�رص ال

ط������ال¥ يف ع�رصنا.  اال�سرتاتيجي������ة على االإ

عندما تنطل������ق �رصبات التدمري يف احلروب 

مثال م������ع موج������ات ليõرية ب�رصع������ة انت�سار 

ال†سوء، اأي ب�رصعة KالKمÄة األف كيلومرتا يف 

أو فعالية Xلت  الثانية الواح������دة، فاأية قيمة ا

�سالي������Ö وو�ساF§ قدÁ������ة بالية وح�سابات  الأ

تقليدي������ة تعتمد العقود وال�سن������وات م�ساحة 

أو تعتم������د القرون  ‚������اR ف������ردي، ا Rمنية الإ

‚اR جمتمعي?  والعقود وحدات Rمنية الإ

لقد دفعت الب�رصية Kمنا باه¶ا يف القرنن 

خريين للم�ساحلة بن املفهوم واملح�سو�ش،  االأ

واملمكن واملرغ������وب، والثقافة املتوارKة وتلك 

أو تفاعاًل، واحلق الذي كان  الغاRية ت�سل������اًل ا

قوة، والقوة التي باتت تغت�سÖ احلق وتفر�ش 

بعنفه������ا واقعا. لكن ما هو ق������ادم يف القرن 

أ�سد وط������اأة يف Xل انهي������ار الوهم  ا÷دي������د ا

لدi مع¶م املجتمعات الب�رصية بالقدرة على 

م�ساك بالõمن، دون  م�ساك بالواق������ع، واالإ االإ

دوات املالFمة،  ال�سعي ا÷اد اإىل امتالك االأ

ويف الطليعة منها Kقافة احرتام الوقت. 
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وبولوجي اإدوارد هول  ن  ميõ الع������امل االإ

مفهومن Kقافين للوقت يف عاملنا: 

 Polychronism منيةõالتعددية ال  -1

ال�ساFدة يف Kقافات يقوم اأفرادها بعمل عدة 

أ�سي������اء يف الوق������ت نف�سه، كم������ا يف منطقتنا  ا

عدا اليابان،  آ�سيا  واأفريقيا ومع¶������م اأنحاء ا

واإىل حد ما ال�سن التي ي�سودها حالياً مõي 

ول والثاÊ واأمريكا الالتينية.  من املفهوم االأ

يبدل اأ�سح������اب هذا املفهوم خططهم ب�سكل 

متك������رر، ويتعامل������ون مع ا÷������داول الõمنية 

‚اR العمل  كاأه������داف بحد ذاتها ال كاإطار الإ

خالل������ه، وهم يعطون العالق������ات بن النا�ش 

أولوي������ة خا�سة متقدمة، وه������ي تكون غالبا  ا

مد. عالقات وطيدة طويلة االأ

 ،Monochronism منيةõحادية ال االأ  -2

وه������و مفهوم Kقايف للõمن ي�س������ود يف اأوروبة 

الغربية والو�سط������ى، واإىل حد ما يف �رصقها، 

اإ�ساف������ة اإىل امتداده������ا احل†ساري يف �سمال 

أ�سرتاليا ونيوRيلندا، وكذلك اليابان.  اأمريكا وا

فراد يف هذه املجتمعات بعمل �سيء  يقوم االأ

واح������د يجري الرتكيõ علي������ه يف Rمن معن، 

فراد باخلط§ املو�سوعة ويعملون  ويلتõم االأ

أو اإبطاء.  على تنفيذها بدق������ة دون ت�سويف ا

ال حت¶ى العالقات بن النا�ش اأ�سحاب هذا 

املفهوم الثقايف للõم������ن باأهمية كبرية، وهي 

مد. غالباً عالقات ق�سرية االأ

هنا يبدو وا�سحاً اأن م�ساألة الõمن وتعاملنا 

أبعادها  أك ا أي†ساً، تاأخذ ا معه، وتعامله معنا ا

مر  أ�سد عمقاً عندما يتعلق االأ آKاراً ا خطورة وا

بتنمية اقت�سادي������ة واجتماعية �سمعنا الكثري 

 iعومة على مدõاتها وخوارقها املõعن معج

عق������ود م†ست، لنكت�سف اأخ������رياً اأن احلقيقة 

الك������iÈ لÈاجمه������ا وخططها ه������ي �سبعون 

مين، ومثل هذا العدد  مليون������ا من العرب االأ

من الع������رب العاطلن عن العمل. كذلك فاإن 

التعام������ل مبثل العبث ال�ساF������د مع الõمن يف 

جمتمعاتنا ياأخذ بعداً انتحارياً عندما يتعلق 

مر بحروب بات تدمريها �سامال واحل�سم  االأ

فيها خاطف������اً، وخو�ش �رصاعات بال�سعارات 

، ومراكمة كم معطل  هاRي������ نا�سي������د واالأ واالأ

رادة والفك������ر والق������رار يق������ود اإىل اندKار  االإ

�رصيع، ال اإىل انت�سار.

اأو�س������ اخلب������ريان اال�سرتاتيجيان جون 

هايجل الثالث وجون �سيلي براون يف كتابيهما 

داة الرافع������ة امل�ستدامة الوحيدة« حقيقة  »االأ

راهن������ة بارRة هي اأن الفاFدة املقارنة “†سي 

اليوم حت������والً اأك من اأي وق������ت م†سى عن 

العوامل الهيكلية، مثل موارد البلد الطبيعية 
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املتاحة، اإىل عامل������ي ال�رصعة والÈاعة التي 

تقوم املواهÖ املتميõة املوؤهلة لالبتكار واإدارة 

داة الرافعة الوحيدة  عمال، فه������ذه هي االأ االأ

ي دولة. ف������اإن اأخذنا هذا يف  امل�ستدام������ة الأ

االعتب������ار، ندرك ك������م هي مرعب������ة حقاFق 

واق������ع اال�ستثمار العرب������ي للõمن يف ع�رصنا 

التي انته������ت درا�سات عديدة جديرة بالثقة، 

ÁتاR مع¶مها بدرجة عالية من املو�سوعية 

وال�سد¥، اإىل ك�سفها. من هذه احلقاFق مثال 

اأن معدل Rمن عم������ل الفرد احلقيقي ا÷اد 

دارات واملوؤ�س�س������ات احلكومية  املنت������ يف االإ

قطار العربي������ة يرتاوì بن �سبع  يف بع†ش االأ

ع�رصة دقيقة و�ست وع�رصين دقيقة يف اليوم 

 ذل������ك اأن حذف �ساعات �رصب ال�ساي وحل 

 õالكلم������ات املتقاطعة وامل�سام������رات والتطري

ون�س ال�س������وف والتذمر والتاأفف واخلو�ش 

يف اأحاديث عابث������ة ومناق�سات ال عالقة لها 

بالعم������ل املطل������وب والتغيÖ بذريع������ة اأو بال 

ذريع������ة، اإ�ساف������ة اإىل حتميل القل������ة املنتجة 

الõمن الذي تهدره الغالبية التي “ثل ح�سود 

أو  دارة ا البطال������ة املقنعة، يجعل اإنتاجي������ة االإ

املوؤ�س�سة تهوي اإىل هذا الدرك امل�سن

 اإن ا�ست�رصاء ع�سق متجذر لتاأجيل عبثي 

عمال املطلوبة والتهرب  تلقاFي للواجبات واالأ

‚اR على نحو يتباهى املرء معه  من عناء االإ

أن������ه يح�س������ن »تقطيع« الوق������ت، و»املواعيد  با

البطيÄ������ة« الت������ي ابتل������ي به������ا مع¶منا على 

الرغم من الت�س������ار´ الهاFل يف اإيقا´ احلياة 

 êاملعا�رصة، موؤ�رصات على واقع ماأ�ساوي نحتا

اإىل معا÷ت������ه جذري������ا عÈ مراجع������ة �ساملة 

للمفاهيم وال�سلوك معا.

مل يعد �������رصاً اأن ق�سوة احلياة الراهنة قد 

أبناء اأمتنا العربية،  اأطاحت بتواRن كثري من ا

اإذ اأرغمتهم Xروفها على التحول اإىل كاFنات 

ي�سغله������ا ال�سعي الداÖ������F اإىل لقمة خبõ عن 

اأي اهتمام اآخر. مل يع������د �رصاً كذلك اأن هذا 

بناء اأمة خلقها ا  الو�سع غري الطبيع������ي الأ

واح������دة، لك������ن اأعداءها مõقوه������ا وحر�ست 

 iي������ق، اأمة جرõأدواته������م املحلية ذلك التم ا

اء الفاح�ش والغر¥  افتعال اتهامها Xلماً بال

وات، بينما يطحن الفقر والقمع  يف ركام ال

أبناFها عملياً، هو  مية والبطالة مع¶������م ا واالأ

و�س������ع مق�سود ومÈم������ يف الغالÖ. وهكذا 

 iم������ن الكثري من قيمت������ه ومعناه لدõفقد ال

قطاعات وا�سعة من ه������ذه املجتمعات. لقد 

حب������اط وا�ست������داد وط������اأة الهõاFم  أ�سه������م االإ ا

ه������داف والقيم  وتفاق������م العبث باملباد واالأ

 iاملتعم������د ملع¶م القو Öا÷معي������ة والتغيي
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الفاعلة يف عدة جمتمعات عربية واإ�سالمية 

اإىل تفاقم هذا الو�سع عÈ ا�ست�رصاء املوقف 

االرتõاق������ي واالنته������اRي، وت†سيي������ق اخلنا¥ 

وت�سدي������د احل�س������ار على املوق������ف الر�سا› 

ومط������اردة اأ�سحابه حت������ت وط������اأة اتهامهم 

بالعدمية وافتق������اد الواقعية ال�سيا�سية. كان 

أبرR نتاF هذا انت�سار الناأي عن ال�ساأن  م������ن ا

الع������ام، وخا�س������ة بعدم������ا اأدi تفاقم اخللل 

اإىل جعل التم�سك بالقي������م واملباد واأحكام 

الدي������ن مو�سع �سبهة، بل حت������ى قراFن اإدانة 

يف بل������دان عديدة، وبعدما �سار التم�سك بها 

مدعاة ا�ستنكار وا�ستغراب، وفقا ل�سلم القيم 

واملعاي������ري املري†سة الذي فر�ش �سطوته �سيÄاً 

ف�سيÄاً يف ع�رص طغيان املادة وعبادتها. لقد 

ت�ساع������د ه������ذا التخريÖ يف X������ل تداعيات 

العومل������ة وحتوالته������ا املت�سارع������ة وفو�ساها، 

والدف������ق الهاFل للمعلوم������ات والتقنيات. اإن 

اإنكار امل�سوؤولية الذاتية هنا اإمعان يف العبث 

ال������ذي اأدمناه، اإذ ا�ست�سهلن������ا اإلقاء امل�سوؤولية 

جنبي، ال������ذي ال نFÈه واإ‰ا  خر االأ عل������ى االآ

أوRاره  أوRارن������ا اإىل جانÖ ا ن�ستهجن حتميله ا

احلقيقية املوؤكدة. يتفاقم هذا التخريÖ يف 

حياتنا املعا�������رصة على اأ�سعدة عديدة، �سواء 

أو بغفلتها و�سذاجتها،  بتواط������وؤ اأدوات fiلية ا

بعدم������ا �سار ال�سع������ي اإىل امل������ال واخل†سو´ 

 iأولوية مطلق������ة، وبعدما ا�ست�رص لل�سه������وات ا

داء تقدمي الذات الفردية وم�ساحلها العابرة 

آخ������ر، ولو كان  والطارF������ة عل������ى اأي اعتبار ا

م�سري اأمة

اإن ا�ستعادة الوعي املغيÖ واإيقاXه منطلق 

للنهو�������ش ا÷اد. ومن اأول �������رصوط ا�ستعادة 

الوعي اإدراك قيمة الõمن احلقيقية، والتعود 

على احرتام الوقت مبا ي�ستحق، لكونه »اأKمن 

طال¥« �سلعة ا�سرتاتيجية على االإ

يتكرر اتهام اأمتنا باملا�سوية والتقوقع يف 

اأ�رص تراKها، ومعاداة التطور والتغيري، وتتفاقم 

ال�سكوi من اأن العرب اليوم »يفكرون باملا�سي 

كلما اŒهوا باأن¶ارهم اإىل امل�ستقبل«. دعونا 

نكرر ال�سوؤال مرات ومرات: ما الذي Áنعنا 

من اأن نتعامل مع حا�رصنا وم�ستقبلنا تعاماًل 

واFل  جاداً، دون ع�رصن������ة تذر´ ك�سول باأن االأ

املتقدمن مل يرتكوا للمتاأخرين �سيÄاً، لي�سب 

تذرع������اً باأن املجتمع������ات املتطورة مل ترتك لنا 

واFل م�سكورين  �سيÄاً نفعله فما اجتهد به االأ

أم������ا حاجاتنا  واءم Rمانه������م و�سّد حاجتهم، ا

نحن فاأكÈ بكثري كثري. وما ينجõه معا�رصونا 

 ìلهم، و�سال ìاملتقدمون علمياً وتقني������اً �سال

علينا مهما كابرنا. وم������ا مل نتحمل م�سوؤولية 
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�سهام باإ‚اRات تالFم ع�رصنا وغدنا �سوف  االإ

ن¶������ل كماً ب�رصياً مهم������اًل على هام�ش م�سرية 

خر ونفايات  التطور، نقتات بفتات ح†سارة االآ

اإ‚اRاته يف مقابل خ†سو´ وتبعية له

أننا ال  اخليار خيارنا، واأخط������اأ من Rعم ا

‰لك اخليار.

¥µ
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ájQƒن �سe åاحH

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي™ عل«.

❁

ò

…Qسا†◊G ض�ƒ¡ædG »Ñ£b ÚH ábÓ©dG áيdدL

fا àéŸGم™ C’Gد´ وÑŸG اf C’G

❁
ºéædG رميµdG دÑع OاjRºéædG رميµdG دÑع OاjR

áÄWƒJ

اني������ة واعية يعي�سها املبد´ من خالل عالقته باملجتمع ساني������ة واعية يعي�سها املبد´ من خالل عالقته باملجتمع ساني������ة واعية يعي�سها املبد´ من خالل عالقته باملجتمع  سن�سن� بدا´ Œربة اإ االإ

ؤ بذلك يوؤدي وXيفة اجتماعية وKقافية وفكرية  بذلك يودي وXيفة اجتماعية وKقافية وفكرية  بذلك يوؤدي وXيفة اجتماعية وKقافية وفكرية  والذي يحيا بن Xهرانيه، وهوالذي يحيا بن Xهرانيه، وهو

ي سي سي  سيا�سيا� يا�سيا�س س������اري.. ال�س������اري.. ال� ������اري.. ال�س������اري.. ال�س س������اÊ واملجتمعي.. الثقايف واحل†س������اÊ واملجتمعي.. الثقايف واحل† ������اÊ واملجتمعي.. الثقايف واحل†س������اÊ واملجتمعي.. الثقايف واحل†س سن�سن� إاقع االإاقع اال ول������ة بالول������ة بالو ل������ة بالسل������ة بالس سذات �سذات �

ي..سوي..سوي..اإلخ، ومن هنا  سوي������ري والنه†سوي������ري والنه† ي������ري والنه†وي������ري والنه†و وجي التنوجي التن جي التنوجي التنو ولول لولو ويديويدي ������ادي.. الفكري واالس������ادي.. الفكري واالس������ادي.. الفكري واالأ سقت�سقت� واال

فها عملية جدلية يتداخل فيها الذاتي سفها عملية جدلية يتداخل فيها الذاتي سفها عملية جدلية يتداخل فيها الذاتي  س�س� �و�و وبداعية بوبداعية ب إÁكننا تلم�������ش العملية االإÁكننا تلم�������ش العملية االإ

نا  نا املبد´« و »االأ ن��ن��ن »االأ ������ �خرi هي عالقة جدلية ب����خرi هي عالقة جدلية ب��� أ أو بعبارة ا ع������ي، سوع������ي، سوع������ي، ا سو�سو� �و�و وباملوبامل
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بدا´ هي  إن حل¶������ة االإن حل¶������ة االإ املجتم������ع«، وذل������ك الأ

حل¶ة  

ع الواق������ع، فاملبد´ ات�س������ال وانف�سال مع الواق������ع، فاملبد´ ات�س������ال وانف�سال مع الواق������ع، فاملبد´ 

احينم������ا يبد´ فاحينم������ا يبد´ فاإنه ينطلق م������ن خالل الواقع 

م هذا الواقع يف وعيه و روحه سم هذا الواقع يف وعيه و روحه سم هذا الواقع يف وعيه و روحه  سن يرت�سن يرت� أ بع������د ا

�ة تفكريه Kم يقدمه لنا �ة تفكريه Kم يقدمه لنا � بعد  آ اوينعك�ش على مراوينعك�ش على مرا

مه و“ثله وسمه و“ثله وسمه و“ثله واأدركه بطريقته  سن يكون قد ه†سن يكون قد ه† أ ا

اخلا�سة � ب�سيغة flتلفة عن الطريقة التي 

 iوؤية املبد´ نر iوية املبد´ نر iية املبد´ نر ونراه فيها، ولذلك ومن خالل رونراه فيها، ولذلك ومن خالل ر

الواقع بحلة جديدة وب�س������ورة اأعمق واأكمل 

ن املبد´ يكون قد  وحاسوحاسوحاً الأ سفافية وو�سفافية وو� فافية وو�سفافية وو�س س�� �س�� � �� ���� �� �ك����ك��� أ وا

اأعاد اإنتاê الواقع من جديد. 

بدا´ عملية عقلية  إذا كانت عملي������ة االإذا كانت عملي������ة االإ إواإ إو

ية سية سية  سنه������ا ق†سنه������ا ق† وحيوي������ة هامة فم������ا ذلك اإال الأ

يف سيف سيف  س������ف وي†س������ف وي† ������ف وي†س������ف وي†س س������ان ال������ذي ي�سنع ويكت�س������ان ال������ذي ي�سنع ويكت� ������ان ال������ذي ي�سنع ويكت�س������ان ال������ذي ي�سنع ويكت�س سن�سن� االإ

������ارة واملدينة س������ارة واملدينة س������ارة واملدينة  سن������ه ي�سن������ع احل†سن������ه ي�سن������ع احل† ويج������دد. اإ

مل ملا سمل ملا سمل ملا  س�س� أ إعمق واإجابات ا إعمق و أ ������ف عن معان س������ف عن معان س������ف عن معان ا سويك�سويك�

كالت، سكالت، سكالت،  سم�سم� م�Rمات وم�Rمات و Äلة وسÄلة وسÄلة واأ س�س� أ يواجه الب�رصية من ا

أبعاداً جدي������دة ومبتكرة،  ي������ف حلياتنا سي������ف حلياتنا سي������ف حلياتنا ا سوي†سوي†

ارتق������اء بارتق������اء باأمته مرًة بعد  شويج������دد النهو�شويج������دد النهو�ش واال

��È املبدع������ون ونتاجاتهم ���È املبدع������ون ونتاجاتهم ���È املبدع������ون ونتاجاتهم  �م������رة، فلذلك يعت����م������رة، فلذلك يعت���

وة احلقيقية ل������كل اأمة تريد  وة احلقيقية ل������كل ��� وة احلقيقية ل������كل ��� �� �املعرفي������ة ال����املعرفي������ة ال���

أو تريد  اها وباها وباأبناFها،ا ها وبسها وبس سرتقاء بنف�سرتقاء بنف� شالنهو�شالنهو�ش واال

ب الركود سب الركود سب الركود  سبناFها �سبناFها � أ ها وعن سها وعن سها وعن ا سن تبعد عن نف�سن تبعد عن نف� أ ا

واالنحالل.

فم������ن ه������و اإذاً املبد´ وما ه������و دوره يف 

ب������دا´ وما  املجتم������ع? وما ه������و تعري������ف االإ

هي ماهيت������ه? وما هي العالق������ة بن املبد´ 

واملجتمع?  

óÑŸG - k’hCG

ن�سان الذي يكتنõ يف  املبد´.. هو ذلك االإ

اأعماقه طاقًة اإن�سانية وفكرية متوقدة، تت�سم 

مر الذي يجعل  لق والتوه الداFمن، االأ باالأ

منه Kورة على الروتن والعطالة، متمرداً على 

املاألوف واملكرر، نافراً من التقليد وا÷مود، 

مبتعداً عن الرك������ود واخلمول، �ساخطاً على 

ال�سلبي������ة والالمباالة، مت�سفاً تفكريه با÷دة 

�سال������ة، متطلعاً اإىل الغو�������ش يف اأعما¥  واالأ

�سي������اء وخفاياه������ا، راغب������اً يف املجاRف������ة  االأ

واملحاول������ة مرة بع������د مرة، ممتل������كاً املرونة 

خر والتحاور  والق������درة على االنفتاì على االآ

معه ب�سال�سة و�سهولة و ي�رص.

كما اأن املبد´ هو الق������ادر على ا�ستقراء 

جFõيات الواقع وفهم العالقات بن ال¶واهر 

ن�سان واملجتمع، م�سلطاً  والك�سف عن خفايا االإ

بذلك ال†سوء على حقيقة كل منهما يف fiاولة 

ن�سانية  داFمة منه لر�س������م م�ستقبٍل اأف†سل لالإ

نه Áتلك ح�سا�سية عالية مل�سكالت الواقع  الأ

نه داF������م االحتجاê على ما يف  من حوله والأ

الواقع من نق�ش وعيوب. 
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ومن هنا ندرك باأنه ال �سبيل للحديث عن 

نه†سة ح†ساري������ة حقيقية دون عمل وجهود 

املبدعن. فاملب������د´ مبا Áلكه من و�سوì يف 

الروؤية وعمق يف التفكري وتكامل يف املعرفة 

ومن �سمات اإبداعية ه������و القادر على تغيري 

مفاهيم الواقع من حول������ه وحت�سينها اإذا ما 

تهياأ له املن������ا املالFم ال�ستغ������الل الطاقات 

الكامنة لديه وتفجريها ل�سال جمتمعه.

ولع������ل هذا التو�سي������ املب�س§ عن معنى 

وحقيقة املب������د´ Œعلنا ن������درك معنى كالم 

»غا�ستون با�سالر« عندما ت�ساءل عن ماهية 

ن�سان? اإنه يف نبله  ن�سان بقوله: »ما هو االإ االإ

 
1
الفكري، كاFن مبد´«

 GóH E’G ≈æ©e-kÉ«fÉK

ب������دا´ اأحد ممي������õات الوجود  يعت������È االإ

 Êن�سا ن�ساÊ، وهو اأهم مقومات الواقع االإ االإ

بكافة جماالته وميادينه  العلمية والتاريخية 

واملادي������ة  والروحي������ة  والفني������ة  دبي������ة  واالأ

اإلخ   واالقت�سادية والثقافية واحل†سارية.. 

ن�سانية  ب������دا´ حاجة و�رصورة بالن�سبة لالإ فاالإ

أبناء املجتم������ع � الذين يري������دون اأن  وعل������ى ا

ينه†س������وا مبجتمعه������م � اأن يبدعوا با�ستمرار 

اال�ستجابات واحلل������ول املنا�سبة يف مواجهة 

التحديات التي تواجههم. وهذا العمل لي�ش 

أو كمالياً بل هو  أو �سيÄ������اً نافاًل ا ترفاً فكرياً ا

ن�سان يف وجوده.  حاجة ما�سة ال�ستم������رار االإ

 Èع Êن�سا نه يتحق������ق التق������دم االإ وذل������ك الأ

بداع������ات التي ت¶هر يف  الع�س������ور بف†سل االإ

flتل������ف امليادين التي ينت�������رص فيها الن�ساط 

ن�ساÊ، ويقول الفيل�سوف وليم جيم�ش يف  االإ

ن�سانية �سيÄاً اإال مببادرات  ذلك: ال تفع������ل االإ

املبدع������ن الذي������ن يقلدهم البقي������ة منا. اإن 

بدا´ هو العامل الوحيد الفاعل يف التقدم  االإ

فراد العباق������رة يدلون على  ن�س������اÊ، فاالأ االإ

الدرب، وي†سعون التخطيطات التي يتبناها 

عامة النا�ش، ويقطفون Kمارها.

ومن هن�ا تبدو احلاجة اإىل تقدمي بع†ش 

بدا´ لغ������ًة وا�سطالحاً  التعريف������ات ملعنى االإ

مبقدار ما يحتاê البحث لذلك.

 ká¨d GóH E’G -CG

ورد يف معج������م ل�سان العرب البن من¶ور 

بدا´ باأنه »بد´ ال�سيء يبدعه  ح������ول معنى االإ

 كما عّرف 
 2

أه« أن�ساأه وب������دا بدع������اً وابتدعه ا

 ìتار ال�سحاfl ب������دا´ يف معجمه الراRي االإ

أبد´ ال�س������يء، اخرتعه ال على مثال  بقوله: »ا

ر�ش اأي مبدعهما  وا بديع ال�سماوات واالأ

  واأورد بطر�ش 
3
ب������د´ البدي������ع املبت������د´« و

الب�ستاÊ يف معجمه fiي������§ املحي§»بدعه 
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أن�ساأه  أه وا ب������دا يبدع������ه بدع������اً 

  
4
واخرتعه ال على مثال«.

التعاريف  ومن خالل هذه 

بدا´ هو القدرة  يت†س لنا اأن االإ

على اإيج������اد احللول ا÷ديدة، 

للم�سكالت املطروحة على اأر�ش 

أ�سياء  الواق������ع اأو هو اخ������رتا´ ا

جديدة مل تكن موجودة من قبل، 

اكت�س������اف عالقات جديدة  أو  ا

�سي������اء، وباخت�سار هو  ب������ن االأ

آليات  أ�ساليÖ جديدة وا اخرتا´ ا

عمل مبتكرة �س������واء اأكان ذلك 

أو الفل�سفة اأو  يف جمال العل������م ا

أو اأي جمال من  دب ا أو االأ الفن ا

.iخر املجاالت االأ

kÉMÓ£°UG GóH E’G -Ü

بدا´ ا�سطالح������اً  باأنه »عملية  يعرف االإ

أف������كار ومفاهيم،  عقلية ت������وؤدي اإىل حلول وا

أ�سكال فني������ة، ون¶ريات، ومنتجات تت�سف  وا

أنه ال يوجد   والواقع ا
5
بالتف������رد واحلداK������ة«

بدا´ فق������د تفاوتت  تعريف جام������ع مانع لالإ

بدا´ بن الباحثن واختلفت يف  تعريف������ات االإ

 Öجوان iكل منهم عل������ى اإحد õ������سوء تركي�

بداعي������ة. لذلك فقد راأi البع†ش  العملية االإ

ب������دا´ ه������و القدرة على تولي������د اأفكار  اأن االإ

جديدة لتحقيق اأهداف معينة وراأi اآخرون 

أن������ه عملي������ة عقلي������ة تعتمد عل������ى الطالقة  ا

�سالة وذهÖ فريق Kالث اإىل  اأن  واملرونة واالأ

التفكري املبد´ هو مهارة الو�سول للجديد ذي 

أنه  النفع والقبول االجتماعي. واعتÈ هوؤالء ا

ينبغي اأن يقودنا التفكري املبد´ ملا هو جديد 

تيان با÷ديد  أو االإ �سواء بتطوير ما هو قاFم ا

ب�رصط اأن يكون نافعاً ومقبوالً يف املجتمع.
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يقول الفيل�سوف �سوبنهاور يف ذلك: »لي�ش 

 iهم اأن نر امله������م اأن نرi �سيÄاً جديداً بل االأ

 6 معن������ى جديداً يف �سيء ي������راه كل النا�ش«

�سي������اء املاألوفة باأفكار  اأي اأن توح������ي اإلينا االأ

جدي������دة. فكلنا ي������رi البخ������ار يت�ساعد من 

اإبري������ق ال�س������اي لكن �سخ�ساً واح������داً اأوحت 

اإليه هذه املالح¶������ة املاألوفة بابتكار جديد. 

اإّن كثرياً من االخرتاعات والك�سوف العلمية 

دبية والفنية Xهرت حن اأفر املبدعون  واالأ

مع������اÊ جديدة عل������ى الوقاFع الت������ي يعرفها 

كل النا�ش. فقد اأوح������ى �سقوط التفاحة من 

ال�سج������رة اإىل نيوتن باأ�س�������ش قانون ا÷اذبية 

كما اأوحى في†سان امل������اء على جوانÖ حمام 

ال�سباحة اإىل اأرخميد�ش بقاعدته امل�سهورة يف 

ج�سام الطافي������ة وكذلك الكاتÖ والرواFي  االأ

املبد´ لي�ش ه������و فق§ من ياأتي مبو�سوعات 

واأفكار جديدة، بل ه������و اأي†ساً من ين¶ر اإىل 

املو�سوع������ات املتداولة واملاألوف������ة  من Rوايا 

أو يلقي عليها اأ�سواء جديدة.  جديدة ا

بدا´ لي�ش اإال روؤية   وخال�سة الق������ول: االإ

الفرد ل¶اهرة ما بطريق������ة جديدة، ولذلك 

بدا´ يتطلÖ القدرة على  Áكن الق������ول اإّن االإ

ح�سا�ش بوجود م�سكل������ة تتطلÖ املعا÷ة،  االإ

ومن Kم القدرة عل������ى التفكري ب�سكل flتلف 

ومب������د´ ومن Kم اإيجاد احلل املنا�سÖ  ولعلنا 

بدا´ نكون  به������ذا التقدمي املب�س§ ملعن������ى االإ

أولية ت�سم لنا بالولوê اإىل  قد �سكلنا م������ادًة ا

�سل������Ö اإ�سكالية العالقة بن املبد´ واملجتمع 

بو�سفهم������ا القطب������ن الرFي�س������ن يف عملية 

النهو�ش والتحول احل†ساري. 

 óÑŸG  ÚH ábÓ©dG  á«dÉµ°TEG  - kÉãdÉK

™ªàéŸGh

Kمة �رص عميق وداF������م، وفجوة �سحيقة 

 iومت�سع������ة بن املب������د´ واملجتم������ع وقد جر

احلدي������ث قدÁاً وحديثاً عن fiاوالت لراأب 

ال�سد´ وردم الهوة فيما بينهما ولكن الواقع 

املبد´  يثبت باأن العالقة بن هذين القطبن  

يام اإىل 
واملجتم������ع  مل ت�س������ل يف يوم م������ن االأ

درجة االلتÄام والتطابق التام فيما بينهما.

والق������ار للتاري������خ �سيلحß ب������اأن اأعلى 

درج������ات النهو�ش والتح������ول احل†ساري يف 

تاريخ االأ هي تلك اللح¶ات التي اقرتبت 

نا املجتمع« ولذلك  نا املبد´« من »االأ فيها »االأ

فق������د اأ�سحى التقارب ب������ن هذين القطبن 

اإحدi املوؤ�رصات الهامة على عملية النهو�ش 

واالرتق������اء احل†ساري كما اأن التباعد بينهما 

داللة عميق������ة وعالمة ب������ارRة من عالمات 

التدهور والنكو�ش والرتاجع احل†ساري.
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ولع������ل احلديث عن ال�������رص املعريف بن 

املبد´ واملجتمع �سيقودن������ا اإىل الوقوف اأمام 

جابة  اإ�سكاليات عدة �سن�سعى اإىل طرحها واالإ

عنها ما ا�ستطعنا اإىل ذلك �سبيال. واأوىل هذه 

�سكاليات والت�ساوؤالت هي ال�سوؤال التا›: االإ

 ó`̀Ñ`̀ŸG Ú``H á`̀©`̀«`̀£`̀≤`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀ SCG É``e

 ™ªàéŸGh

 ó`̀Ñ`̀ŸG Ú``̀H á`̀©`̀«`̀£`̀≤`̀dG ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SCG  -CG

™ªàéŸGh

يج������Ö اأن نعرتف من������ذ البداية باأن هذه 

القطيعة قطعية ن�سبية كما يجÖ اأن نعرتف 

باأنن������ا ال ن�ستطيع اأن نحي§ ب�سكل كامل بكل 

�سباب املوؤدية لهذه القطيعة ولكننا �سنحاول  االأ

�سباب والتي  اأن ن�سل§ ال†سوء على بع†ش االأ

تي: Áكننا اأن نوجõها باالآ

أ�سلوب flتلف يف الن¶ر اإىل  1- للمبد´ ا

�سي������اء واإىل حركة الواق������ع وتف�سريه، وهو 
االأ

مبا Áتلك م������ن قدرات واإمكاني������ات وا�سعة 

واهتمام������ات ورغبات وميول كثرية Œعله يف 

معõل عن املجتمع املحي§ به ورمبا ن¶ر اإليه 

أنه �ساذ غري������Ö عن الرتكيبة  جمتمع������ه على ا

ن������ه يخالف املتعارف  االجتماعي������ة. وذلك الأ

عليه واملاألوف يف املجتم������ع ب�سبÖ القدرات 

غري العادية التي Áتلكها.

2- قد ي¶هر على املبد´ اأحياناً عالمات 

الغرور � وهذا مما ينفر املجتمع منه � وذلك 

ن�س������ان، عندما يب������د´، يكون موجوداً  ن االإ الأ

بالتاأكيد يف و�سع معن ولكن عليه اأن يتعاىل 

قل، لكي  عل������ى هذا الو�سع، جFõي������اً على االأ

يتمك������ن من Œ������اوRه وما ه������ذا التعا› على 

الواقع من قبل املبد´ اإال نو´ من الديناميكية 

العقلية لروؤية الواق������ع باأبعاده املختلفة ومن 

وجهات متعددة وبالتا› ليتمكن من ه†سمه 

و“ثل������ه وا�ستيعابه ومن Kم Œ������اوRه لي�سنع 

ن  و�سع������اً جدي������داً وحالة مبتك������رة. وذلك الأ

ن�سان نف�سه كديناميكية  بدا´، يع������ي االإ يف االإ

بداعية  بداعي والقدرة االإ عقلية، والعقل االإ

ن�سان  الوا�سع������ة ترد على كل و�سع يواجهه االإ

فت�ستوعب������ه Kم تعطيه دالل������ة اإن�سانية اأعمق 

مما هو عليه يف الواقع.

حيان  3- كم������ا اأن املجتمع يف كثري من االأ

أة املبد´ بروì جام������دة �سكونية،  يقابل ج������را

وين¶������ر اإليها بع������ن اال�ستغ������راب والده�سة 

ن������كار وهذا مما يولد ل������دi املبد´ حالة  واالإ

من الياأ�ش والقنوط. فكم من عملية اإبداعية 

مل تع������§ القيمة الت������ي ت�ستحقها ال ل�سيء اإال 

يديولوجيات  فكار واالأ نها ت�سطدم م������ع االأ الأ

ا÷امدة وال�ساFدة يف جمتمع من املجتمعات. 



QÉا◊†س ¢Vي النهوÑ£b H áb Lدل»á ال©

3042009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

واإذا اأ�سب الو�س������ع كذلك فاإن هذا �سيدفع 

املب������د´ اإىل توجيه خطاب������ه للنخبة املبدعة 

الت������ي م������ن املمك������ن اأن تعي وتثم������ن جهوده 

بداعي������ة وبذل������ك ي�سب خط������اب املبد´  االإ

خطاباً نخبوياً وينح�������رص يف اأ�سيق �رصيحة 

 Fاملجتمع، وحترم منه بقية �رصا Fمن �رصا

ع¶م من  املجتم������ع والتي ت�سكل ال�س������واد االأ

املجتم������ع وهي التي حتت������اê للمبد´ اأك من 

غريه������ا والنتيجة فقدان التوا�سل بن املبد´ 

واملجتمع. 

ن�ساÊ عÈ الع�سور  4- يتحقق التقدم االإ

بداعات الت������ي ت¶هر يف flتلف  بف†س������ل االإ

 .Êن�سا امليادين التي ينت�رص فيها الن�ساط االإ

ولك������ن هذا التقدم ال يت������م بنف�ش الوترية يف 

بدا´ وم������ن هنا ي�سب  flتل������ف قطاعات االإ

هن������اك حالة م������ن التفا�سل ب������ن اإبداعات 

املبدع������ن يف جم������االت العل������وم واملع������ارف 

ن�ساني������ة املختلفة. وقد ينحاR بع†ش اأفراد  االإ

بداعات والك�سوفات العلمية  املجتمع اإىل االإ

أنهم  ن نتاFجه������ا مبا�رصة وملمو�سة يف حن ا الأ

بداعات  يف الغال������Ö  ال يهتم������ون كث������رياً باالإ

ال�سعري������ة  والفل�سفي������ة واالجتماعية و�ساFر 

خرi. ويف ذلك  دبية االأ ن�سانية واالأ العلوم االإ

نقول: اإن ال�ساعر الذي يتلم�ش اآالم وم�سكالت 

بناء  جمتمعه ويقدم مقرتحات������ه ون�ساFحه الأ

�سعب������ه من خالل �سعره واأدبه وعامل االجتما´ 

ف������ات االجتماعية التي  ال������ذي ي�سخ�������ش االآ

تفت������ك مبجتمعه ويق������دم احلل������ول املنا�سبة 

للتخل�ش منها. واملفكر الذي ينقد ال¶واهر 

ال�سلبية يف جمتمعه ويقدم مقرتحاته للنهو�ش 

أولÄ������ك مبدعون ال يقلون  بواق������ع اأمته،  كل ا

�ساأناً  عن ع������امل الفيõياء الذي يكت�سف نوعاً 

أو املخ������رت´ الذي  م������ن الطاقات ا÷دي������دة ا

آلة مبتكرة وعامل الفلك الذي يكت�سف  يخرت´ ا

كوكباً جديداً فال������كل مبدعون وكل يقدمون 

اإبداعاته������م ل�سال������ الب�رصي������ة وال تفا�سل 

بينهم اإال مبقدار م������ا يقدمونه من اإ‚اRات 

.Êن�سا واإبداعات تخدم ال�سال االإ

5- »اإن للمن������ا االجتماع������ي العام دوراً 

أ�سا�سي������اً يف تكوي������ن �سخ�سي������ة الفرد املبد´  ا

وتوف������ري ال¶روف املو�سوعي������ة لن�سوFه ن�ساأة 

�سليمة وا�ستم������رار تنمية قدرات������ه ومواهبه 

الذاتية. والفرد ه������و اأ�ساًل ع†سو اجتماعي 

أK������ر ب�سكل مبا�������رص وغري مبا�������رص بالقيم  يتا

والعادات ومب�ستوi الطموحات االجتماعية 

  والواق������ع اأن كل فرد 
7
الت������ي حتي§ ب������ه« 

مبد´ ين�ساأ يف جمتمع معن ويت�رصب عاداته 

وتقالي������ده وKقافته اخلا�سة والتي تتميõ عن 
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خرi، وبالتا› فاإن كل  Kقافة املجتمع������ات االأ

مب������د´ يعمل �سمن اإطار و�سي������ا¥ اجتماعي 

خر وم������ن هنا ت�سكل  وKق������ايف flتلف عن االآ

أن������وا´ اال�ستجاب������ات للتغ������ريات  الع������ادات وا

فعال  أ�س������كال ردود االأ واملواق������ف املختلفة وا

لدi املجتمع عاFق������اً اأمام املبد´ اإذ كثرياً ما 

بدا´  ت�سكل العادات يف التفكري عاFقاً اأمام االإ

أية اأفكار جديدة، حيث اأن التعامل  أو ن�سوء ا ا

فكار  ف������كار دون تعم������ق واعتب������ار االأ م������ع االأ

أنه������ا م�سلمات غري خا�سعة  حدا على ا واالأ

للبحث والنقا�ش ي�سكل حاجõاً كبرياً يف وجه 

بدا´. االإ

 Ê6- اإن �سع������ف البني������ة الثقافي������ة وتد

امل�ست������وi التعليمي يف جمتمع من املجتمعات 

اإ�ساف������ة اإىل تف�سي بع†������ش ال¶واهر ال�سلبية 

داخ������ل املجتم������ع كاالعتم������اد عل������ى الغ������ري 

واالتكالية واخلم������ول، والركون اإىل التعاي�ش 

مع معطي������ات الواقع بغث������ه وKمينه بطريقة 

نفعية، وال�سلبي������ة والالمباالة يف التعامل مع 

الق†سايا والتحديات الت������ي تواجه املجتمع. 

كل ذلك م������ن �ساأنه اأن ي������وؤدي اإىل مõيد من 

القطيع������ة وات�سا´ اله������وة الثقافية واملعرفية 

بن املبد´ واملجتمع.

7- وكذل������ك التباين ب������ن معرفة وKقافة 

املبد´ ومعرفة وKقافة املجتمع قد ت�سكل اأحد 

ن طبيعة  أ�سباب القطيع������ة بينهما، وذلك، الأ ا

أة  معرفة املجتمع تكون يف الغالÖ معرفة جمõا

وب�سيطة، بينما تك������ون طبيعة معرفة املبد´ 

نه������ا معرفة كلية  معرفة معق������دة ومركبة، الأ

متكاملة ي�سعى من خاللها املبد´ اإىل الرب§ 

ن  بن ال¶واهر املختلفة لرياها يف كليتها، الأ

 ìاملب������د´ ينطلق من الكلية وال�سمول واالنفتا

أن������ه اأن يق†سي على  الفكري. وه������ذا من �سا

حالة الت�س¶ي املعريف التي تت�سم بها يف كثري 

حيان Kقاف������ة املجتمع، فاملبد´ ي�سعى  من االأ

دوماً اإىل الرب§ بن ال¶واهر املختلفة �سواء 

أم اقت�سادية  أم �سيا�سي������ة ا أكان������ت اجتماعية ا ا

أم تاريخية..اإل������خ. وهذا يقوده  اأم طبيعي������ة ا

اإىل التكامل املعريف بخالف معرفة املجتمع 

حيان. ا÷Fõية القا�رصة يف مع¶م االأ

8- ي�ستخ������دم املبد´ � للتعبري عن اأفكاره 

واأطروحات������ه وعن مفهومه ال�سامل للواقع اأو 

عن اأي Xاهرة من Xواهره � لغًة يفرت�ش بها 

اأن تع������È ب�س������كل وا�س وجلي ع������ن ما يريد 

حيان  التعبري عنه.  ولكن املبد´ يف اأغلÖ االأ

ألفاXاً وتراكيÖ ع�سية على الفهم  ي�ستخدم ا

أنه قد  من قبل اأغلÖ �رصاF������ املجتمع، كما ا

ي�ستخ������دم م�سطلحات ومفاهي������م اأكادÁية 
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حتت������اê اإىل تب�سي§ لي������درك معانيها القار 

العادي. واملبد´ قد يفعل ذلك عن غري ق�سد 

Xناً منه اأن جميع اأفراد املجتمع قادرة على 

فهم خطابه واإدراك مراميه. واإذا كانت اللغة 

ه������ي و�سيلة احلوار والتفاهم بن النا�ش فاإن 

ومفاهيم 
ً
املبد´ حينم������ا ي�ستخدم لغًة معقدة 

مركب������ة فاإنه بذلك �سيفقد توا�سله مع اأفراد 

جمتمعه وبالتا› ي†سعف ورمبا ينعدم تاأKريه 

فيهم.

™ªàéŸGh óÑŸG ÚH ÜGÎZ’G -Ü

�سب������اب ال�سابق������ة التي  ولعل جمم������ل االأ

أ�سباب القطيعة بن املبد´  حتدKنا عنها حول ا

واملجتمع �ستوؤدي يف نهاية املطاف اإىل حالة 

من االغ������رتاب بينهما، واالغ������رتاب يف اأحد 

أن������ه اأ�سب غريباً  وجوه������ه »هو �سعور املرء با

أو �سخ�ش ما، كان يرتب§  Œاه �سيء مع������ن ا

به على نحو وKي������ق، Kم انف�سمت عرi هذا 

 واملب������د´ حينما ي�سعر باالغرتاب 
8
الراب§«

ع������ن فل�سفة جمتمعه، وعن ع������ادات وتقاليد 

احلياة ال�ساFدة في������ه، فاإن ذلك من �ساأنه اأن 

أو يجعله  بدا´ ا يول������د لديه عدم الرغبة يف االإ

أو يب������د´ لذاته وذلك  يق������دم اإبداعه للنخبة ا

نه عندما ي�سعر بالغربة Œاه جمتمعه فاإنه  الأ

�سÄلة، ومن هذه  �ستدور يف ذهنه جملة من االأ

�سÄلة التا›: ملن يبد´? وما فاFدة اإبداعه?  االأ

وكيف Áكن اأن يح������د تغيرياً يف جمتمعه? 

وكيف Áكن اأن يرتقي به?  وباملقابل املجتمع 

حي������ان بالغربة عن  ي�سع������ر يف كثري م������ن االأ

مبدعيه اإذا مل يتطرقوا اإىل م�سكالته الواقعية 

أو اإذا مل يتحدK������وا بلغة  ومعانات������ه اليومي������ة ا

أ�سياء ملمو�سة  أو مل يبدعوا ا مب�سط������ة يفهمها ا

عل������ى اأر�ش الواقع. وال Áكن اأن يتبدد �سب 

االغ������رتاب هذا من طرف واحد بل البد من 

أك فاأك من جمتمعه واأن  اأن يقرتب املبد´ ا

يقرتب املجتم������ع اأك من مبدعي������ه ويتفهم 

أ�سلوب يف  ن »املثقف املغرتب له ا طبيعته������م الأ

الرفاهي������ة واللغة التي يتكل������م بها، وقدرات 

واإمكانات معينة واهتمامات ورغبات وميول 

 ومهما يكن من 
9
ت†سعه يف معõل عن النا�ش«

بداعية باإحدi �سورها  اأمر، فاإن التجربة االإ

تبق������ى Œربة ك�سفي������ة اأو طريقة جديدة يف 

�سياء، بل اإنه������ا دعوة م�ستمرة  الن¶������ر اإىل االأ

خر وfiاولة م�ستمرة وبحث  لالنفتاì على االآ

�سياء  ن�س������اء عالقات �سحيحة مع االأ دوؤوب الإ

 Êن�سا خر االإ االآ خر  املادية من جهة ومع االآ

من جه������ة اأخرi، والعالق������ة ال�سحيحة بن 

نا املجتم������ع« ال توجد  ن������ا املب������د´« و»االأ »االأ

ب�سكل جاهõ يتم العثور عليها دفعة واحدة، 



QÉا◊†س ¢Vي النهوÑ£b H áb Lدل»á ال©

307 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

بل اإنه على كال الطرفن اأن ي�سعيا دوماً اإىل 

حتقيقها واالهتداء اإليها.

 ó`̀Ñ`̀ŸG Ú``̀H á`̀bÓ`̀©`̀ dG á`̀«`̀dó`̀L -

 ™ªàéŸGh

همي������ة الكبرية لدور  عل������ى الرغم من االأ

املبدعن  يف �سنع التاريخ، وحتقيق الفتوحات 

العلمية، واإن�س������اء احل†سارات واالرتقاء بها، 

ن�سانية �سواء  وحل امل�س������كالت التي تواجه االإ

أو اقت�سادية اأو  �سيا�سي������ة ا اأكانت م�سكالت 

أو Kقافي������ة اأو ع�سكرية.. اإلخ اإال  اجتماعية ا

اأن املبد´ ال ي�ستطيع اأن يفعل �سيÄاً اإن مل يكن 

هناك جمتمع يتجاوب مع هذا املبد´ و ما مل 

يك������ن هذا املجتمع يرغÖ يف النمو واالرتقاء 

ف������كار املبد´  ولدي������ه القابلي������ة لال�ستجابة الأ

وطروحاته. فكم من مفكر اأو عامل قد اأهمله 

أبناء جمتمعه ونبذوه، Kم عرفوا فيما بعد،- ا

وان- علو مقامه العلمي  ورمبا بعد فوات االأ

أمل يحكم املجتمع  واأهمية اأفكاره واإبداعاته. ا

عدام?  اليوناÊ على فيل�سوف������ه �سقراط باالإ

اأومل حتر¥ كتÖ ابن ر�سد ويحكم عليه وعلى 

أمل يحاكم املجتمع  ق�ساء? ا فل�سفته بالنفي واالإ

يطا› غاليلي������و غاليله وكادوا اأن يبط�سوا  االإ

به لو مل يرتاجع عن حقيقة علمية كان موقناً 

بها? وال�سواهد التاريخية على ذلك كثرية.  

وجما´ الق������ول: اإن هناك عالقة جدلية 

ب������ن املبد´ واملجتمع، ال Áك������ن Œاهلها اإذ 

اأن العالق������ة بينهما عالقة تبادلية وتكاملية،  

خر، كما  حيث يق������دم كل منهما الكث������ري لالآ

أن������ه ال بد م������ن حدو التناغ������م واالن�سجام  ا

بينهما حتى حتد عملية النهو�ش والتحول 

احل†س������اري، ومن K������م الو�س������ول اإىل التقدم 

واالرتقاء احل†سارين. فاملجتمع هو احلا�سنة 

 Öالتي حتت������وي املبدعن، وهو املرتع اخل�س

ب������دا´ وباأوليات  الذي Áده������م مبقومات االإ

املعرفة، وباملقابل.. املبد´ هو الذي ي�ستطيع 

 Öاأن ي�ستقر ما�سي اأمته، ويدرك وي�ستوع

حا�رصها ويتنباأ مب�ستقبلها وي�سخ�ش عالتها 

ويقدم بناًء على ذل������ك كله، احللول املنا�سبة 

لالرتق������اء بواق������ع اأمته، وي�ستطي������ع اأن يقدم 

اال�ستجابات املنا�سبة عل������ى التحديات التي 

تع�س������ف مبجتمعه وذلك كلما واجه جمتمعه 

أRم������ة معينة. وقد بن لنا عامل  أو ا حتدي������اً ما ا

النف�������ش ج������ان بياجه ه������ذه الفك������رة حينما 

قال:»اإن املجتمع وحدة عالية اأما الفرد فاإنه 

ال ي�س������ل اإىل ابتكارات������ه واأعماله العقلية اإال 

مبقدار ما يحتل مكاناً يف تفاعل ا÷ماعات، 

وبالتا› يف اإطار املجتمع ككل. اإن كبار النا�ش 

 êاهات جديدة مل تكن اإال نتاŒالذين خطوا ا
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 Êفكار اأعدت يف اإطار تعاو تفاعل وتركيÖ الأ

 وهذه الفك������رة يوؤكدها لنا العامل 
10

م�ستم������ر«

الفيõيولوجي ج������ريارد بقوله: »اإن ت�سوراتنا 

املبدع������ة بكاملها لي�ست نت������اê لدما اإن�سان 

معõول، بل لدم������ا كان مرتبط������اً بالتفاعل 

خري������ن، وبتاري������خ احل†سارة  مع النا�������ش االآ

 
 11

بكاملها.«

وهنا ال بد لنا اأن نت�ساءل.. هل ي�ستطيع 

أوت������ي من الق������وة الفكرية  اأي مب������د´ مهما ا

مكانات املعرفية اأن يرتقي بواقع جمتمع  واالإ

أو اأن يح†رص  يرف†������ش االرتقاء من داخل������ه? ا

أو اأن ينه†ش بواقع  أب������ى التح†������رص? ا �سعباً يا

أم������ة تاأبى النهو�������ش?  وا÷������واب عن هذه  ا

ن م�ساألة  �سÄلة فيما اأعتقد ه������و النفي، الأ االأ

النهو�������ش والتق������دم واالرتقاء، ه������ي م�ساFل 

وىل، وال Áكن اأن تفر�ش  داخلية بالدرجة االأ

بالكامل من خارê بنية املجتمع. بل اإن تطور 

اأي جمتمع يحد نتيجة ملطالÖ واحتياجات 

املجتم������ع الداخلي������ة. ف������اإذا كان املب������د´ هو 

ال�������رصارة الت������ي تنقدì يف �سم������ري املجتمع، 

فاإن املجتمع هو م�ست������ود´ ال�سحن الروحية 

القابلة لال�ستعال متى تناغمت العالقة بينها 

وب������ن املبد´، ولك������ن ذلك م�������رصوط بقابلية 

فكار املبد´ والبتكاراته  املجتمع لال�ستجابة الأ

املتجددة ورغبته يف النهو�ش.  

 óÑŸG  Ú`̀H  ÜQÉ≤àdG  äÉ`̀«`̀dG  - kÉ`̀©`̀HGQ

™ªàéŸGh

لك������ي يحد تق������ارب بن ط������ريف الهوة 

القاFمة بن املبد´ واملجتم������ع -على اعتبار 

 Rعالمة هامة وموؤ�رص بار Èاأن التق������ارب يعت

عل������ى النهو�ش احل†ساري- ال ب������د اأن يقدم 

كال الطرفن م������ا عليه من واجبات يف هذه 

العملية احليوية والهامة. 

 óÑŸG QhO -CG

لك������ي يتمكن املبد´ م������ن اأن يوؤدي الدور 

االجتماع������ي املناط به واملعول عليه من قبل 

املجتم������ع فاإن عليه اأن يلت������õم مبجموعة من 

املب������اد واإال فاإن تاأKريه يف املجتمع �سي�سب 

�سطحياً اإن مل ي�سب معدوماً ومن اأهم املباد 

وال�������رصوط الواجÖ على املب������د´ اأن يقدمها 

تي:  ملجتمعه حتى ي�سب  موؤKراً فيه هي االآ

1- اأن يتح�س�ش واقع جمتمعه ومتطلباته 

وتطلعاته وبالتا› اأن يعال ق†ساياهم اليومية 

والواقعية املعا�سة.

آليات  أبناء جمتمعه وا 2- اأن يدرك Kقافة ا

تفكريه������م واأن يح������اول اأن يق������دم لهم املادة 

املعرفية باأ�سل������وب قريÖ من Kقافتهم و بلغة 

�سهلة �سل�سة بعيدة عن التكلف والغمو�ش. 

أبناء جمتمعه على  3- اأن يحاول تعريف ا
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بدا´ من  اأهمية م������ا يبد´ وما يقدمه هذا االإ

فواFد لهم. 

ن يكون مقبوالً  4- اأن ي�سع������ى املب������د´ الأ

اجتماعي������اً فيبتع������د عن الغ������رور والغمو�ش 

 Ö������سالي� وال�س������ذوذ واأن ي�سن������ع بنف�س������ه االأ

ليات التي من �ساأنها اأن Œعله موؤKراً يف  واالآ

املجتمع.

5- اأن يجعل املبد´ من نف�سه قدوة ح�سنة 

نانية اإن وجدت فيه، واأن 
واأن يتخل������ى عن االأ

يدرك اأهمي������ة دوره اله������ام يف بناء جمتمعه 

واأمته وح†سارته واأن ال يجعل الك�سÖ املادي 

أو  أو امل�سال ال�سخ�سية تطغى على تفكريه ا ا

�سا�سي ل�سلوكه واإبداعه.  اأن ت�سب املوجه االأ

 ™ªàéŸG QhO - Ü

على املجتمع الذي يريد النهو�ش بنف�سه 

Rمات������ه وم�سكالته اأن يعي  واإيجاد احللول الأ

ن�سان املبد´ ورعايته وتهيÄة املنا  باأن خلق االإ

بداعية، هو ال�سبيل  املالFم لتفجري طاقاته االإ

الوحي������د لتحقيق ذلك. وم������ن هنا Áكننا اأن 

نتلم�ش دور املجتمع Œاه املبد´ والتي Áكن 

تي:  اأن ‚ملها باالآ

1- يجÖ على املجتمع اأن يكون احلا�سنة 

ن ».. ال�سخ�سي������ة  وىل للمب������د´ وذل������ك الأ االأ

املبدع������ة يف اأي جمال من جم������االت الن�ساط 

بداعي ال Áكن اأن توج������د خارê ال�سيا¥  االإ

االجتماع������ي حي������ث تعي�ش وتب������د´، كما اأن 

تكوي������ن ال�سخ�سية  املوهوبة واملبدعة ي¶هر 

أربعة  قل يف اإطار ا يف جم������ال ن�ساطها على االأ

أبع������اد رFي�سة وه������ي: املهن������ي واالجتماعي  ا

واالأخالقي والثقايف، وهذا يعني اأن املوؤ�س�سة 

الرتبوية Áكن اأن تلعÖ دوراً مهماً يف رعاية 

الطلبة املوهوبن واملبدعن وتطوير قدراتهم 

12
بداعية وتنميتها«. وطاقاتهم االإ

2- يجÖ عل������ى اأفراد املجتمع اأن يكونوا 

رادة للتغي������ري، واأق�سد هنا التغيري  لديهم االإ

ف†سل ولي�ش التغيري الرتاجعي  التقدمي نحو االأ

ال�سلب������ي كم������ا اأن عليه������م اأن ال يرف†سوا كل 

ألفوه واعتادوا عليه  روؤية ال تن�سجم مع م������ا ا

آباFهم واأجدادهم، مبعنى اآخر  أو ورK������وه عن ا ا

االبتعاد عن تقدي�ش وتاألي������ه اأفكار وعادات 

جداد وهذا ال يعني نفي كل  باء واالأ وروؤi االآ

، ولكن املق�سود هن������ا اإجراء عملية  م������ورو

غربل������ة واعية النتق������اء الناف������ع واملفيد منه 

وا�ستبعاد ما هو جامد و�سار ومعطل للحركة 

ن املجتمع الذي ال يريد  الفكرية التقدمية. الأ

ألفه  أو يرi اإال م������ا تعارف عليه وا اأن ي�سم������ع ا

هو جمتمع فاقد للب�سرية وجمتمع هذا حاله 

أنتجه مبدعوه.  لن يتقدم ولن ينتفع مبا ا
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3- عل������ى املجتم������ع اأن ي������درك اأهمي������ة 

املبدعن واأهمية احل������وار معهم واال�ستفادة 

بداعية  م������ن اإبداعاتهم ومبا اأن العملي������ة االإ

هي نتاê للعوامل الوراKية من جهة والعوامل 

االجتماعي������ة م������ن جه������ة اأخرi، ف������اإن ذلك 

ي�ستدعي من املجتمع توفري البيÄة االجتماعية 

 RوÈاملنا�سبة التي من �ساأنها تي�سري ال�سبيل ل

بداعية، وتوفري هذه البيÄة  واإ‚اì العملية االإ

املالFم������ة هو نو´ م������ن اال�ستثمار احل†ساري 

الذي ينعك�������ش مبردودات������ه ونتاجاته املادية 

واملعنوية على املجتمع بكافة  �رصاFحه وعلى 

جميع قطاعاته. 

4- عل������ى املجتمع اأن ال ينت¶ر من املبد´ 

Rمات  و�سفة �سحرية يحل من خاللها كل االأ

والعقبات الت������ي تواجه جمتمعه دفعة واحدة  

أبن������اء املجتمع، واملبد´ واحد منهم،  بل على ا

اأن يدرك������وا اأن التقدم احل†ساري ي�سري على 

أنه كلما  اإيق������ا´ الفع������ل ورد الفعل، مبعن������ى ا

ارتقى املبد´ ارتقى مع������ه املجتمع  وعندما 

 Öيرتقي املجتم������ع يواجه اإ�سكاليات وم�ساع

جديدة ت�ستف������õ عبقرية املبد´ وŒعله يبد´ 

حل������والً جديدة فريتق������ي املجتمع واملبد´ من 

جديد.. وهكذا دواليك.

 iاأن ي������درك املجتمع باأن القو Ö5- يج

بدا´  اال�ستعمارية، كانت وال تõال، حتارب االإ

نها تعل������م باأنه  خ������رi، الأ يف املجتمع������ات االأ

 iولذلك فالقو .ìس������ال� أ�سا�������ش التطور واالإ ا

اال�ستعماري������ة ال تاألوا جه������داً لتغييÖ عقول 

أبناء املجتمعات النامية، وت�سعى ب�سكل دوؤوب  ا

فرا هذه ال�سعوب من كل م†سمون معريف  الإ

أو Kقايف اأو ح†ساري، كما Œند كل طاقاتها  ا

غ������را¥ ه������ذه ال�سع������وب يف داF������رة الفرا  الإ

م������ر الذي يجعل م������ن ال�سعوب  الفك������ري، االأ

بدا´ واالبتكار يف اأي  النامي������ة عاجõة عن االإ

حقل من حقول املعرفة وهي تهدف من وراء 

ذل������ك اإىل احتكار املعرفة من قبلها  وحتويل 

باق������ي املجتمعات اإىل جم������رد دمى بال هوية 

 Öأو انتم������اء، وهنا مكم������ن اخلطر الذي يج ا

�سالة  اأن يتنبه له كل جمتمع يريد حتقيق االأ

واملحاف¶������ة على هويته م������ن جهة، وحتقيق 

املواكبة والتطور من جهة اأخرi. كما اأن على 

املجتمع اأن ي������درك اأن عملية خلق املبدعن 

أبناFه � ورعايته������م والتعاون معهم هي  � م������ن ا

م�ساءلة هوية اأمة ووحدتها وحريتها من كل 

أ�سكال الغõو واال�ستغالل �سيا�سياً واقت�سادياً  ا

واجتماعياً وKقافياً وح†سارياً..اإلخ. 
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نا  نا املبد´« و »االأ اإذا كان ال�رص بن »االأ

االجتماع������ي« اأمر واقع ف������اإن ع¶مة العقل 

أو العقل املجتمع  ن�ساÊ �سواء العقل املبد´ ا االإ

تكمن يف اإدارة احلوار البناء والهادف بينهما 

اإىل اأق�سى مدi ممكن. 

اأج������ل.. احل������وار وحتقي������ق االن�سج������ام 

والتع������اون والتناغ������م بن قطب������ي النهو�ش 

نه يكمل  احل†س������اري هو الطريق الوحي������د الأ

خر ويطوره. واأما الرتكيõ على  كل منهم������ا االآ

اأحد هذين القطبن الرFي�سن فاإنه �سيقودنا 

اإىل ترجي������ كفة طرف على ح�ساب الطرف 

خر. وهذا يعني اأن تفقد املعادلة تواRنها  االآ

وي†سيع معه������ا النهو�ش والتقدم الذي ي�سبو 

 Öأو تغيي ن غياب ا اإليه كال الطرفن. وذلك الأ

دور املب������د´ يعني انت�س������ار النمطية والتقليد 

خر والتبعية له وهذا  والتكرار والنقل عن االآ

مم������ا يوؤدي اإىل مõيد من اله�سا�سة وال†سعف 

واالتكالي������ة يف بنية املجتم������ع وباملقابل فاإن 

تغيي������Ö دور املجتمع �سيوؤدي اإىل حرمانه من  

والدة املبدعن واإن ولدوا على �سبيل الفر�ش، 

فاإن اإبداعاتهم لن يكون لها اأي �سدi يذكر 

أو املغيÖ، وبالتا›  داخ������ل املجتمع الغاÖ������F ا

�سي�سب املبد´ عاجõاً عن التاأKري يف جمتمعه 

وتوجيهه الوجهة ال�سليمة وال�سحيحة. 

اأخ������رياً.. ال ب������د لنا من الق������ول: اإنه من 

ال†������رصورة مب������كان عل������ى كل جمتم������ع يريد 

ن�ساÊ الالFق  اال�ستمرار بوج������وده الوجود االإ

ب������دا´ ويدرك  ب������ه، م������ن اأن ين�������رص Kقافة االإ

قيمتها، واأن ي�سعى خللق املبدعن من داخله 

واأن ي�سجع الفكر املبد´ ذلك الفكر الذي ال 

يتوق������ف عند حد مع������ن اأو يح�رص نف�سه يف 

أو �ساكنة بل الفكر الذي ين¶ر  قوالÖ جامدة ا

اإىل الواقع ن¶رة مو�سوعية، وي�ستفيد من كل 

مكانات املتوفرة يف واقعه وي�سعى للنهو�ش  االإ

به وتطويره ول�سد النق�ش ولتلبية احلاجات 

التي تتطلبها البنية الداخلية ملجتمعه.

بداع، ترجمة: عدنان حممود حممد، مطبعة اإيا�ص، طرطو�ص، ط1،1997 م، �ص7. رينه بوارل، الإ  -1

ابن منظور، جمال الدين حممد، ل�سان العرب، ج8، دار بريوت للطباعة والن�سر، بريوت، 1955 م، �ص6.  -2

الرازي، خمتار ال�سحاح، دار القلم،بريوت، طبعة حديثة منقحة، بال تاريخ، �ص43.  -3

بطر�ص الب�ستاين، حميط املحيط، مكتبة لبنان، بريوت، 1977 م، �ص 31.  -4

اأهم امل�صادر واملراجع
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بداع والبت��كار، دار كنوز للمعرفة والن�س��ر والتوزيع، عمان، ط1،  5- �سلي��م بطر���ص جلدة و زيد من��ري عبودي، اإدارة الإ

2006م، �ص 21.

6- اأحمد عزت راجح، علم النف�ص العام، من�سورات جامعة دم�سق، دم�سق، ط5، 1992م، �ص96.

بداع والبتكار، مرجع �سابق �ص  83. 7- �سليم بطر�ص جلدة و زيد منري عبودي، اإدارة الإ

8- ف�سل عبد الكرمي املحمد، اأزمة الفكر العربي، مطبعة اليمامة، حم�ص، ط1، 2005 م، �ص121.

9- املرجع ال�سابق، �ص 121.

بداع العام واخلا�ص،ترجمة: غ�س��ان عبد احلي اأبو فخر، �سل�سلة عامل املعرفة، العدد)144(،  10- األك�سن��درو رو�سكا، الإ

داب، الكويت، 1989م، �ص80. املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآ

11- املرجع ال�سابق، �ص81.

دباء والكتاب  12- تي�س��ري �سبحي، العناية باملوهوبن واملبدعن، احتاد الكتاب الع��رب، املوؤمتر الع�سرون لالحتاد العام لالأ

العرب، دم�سق، 1997 م، �ص 950.

¥µ
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ّ
م الذك������رi التا�سعة لرحي������ل املفكر القومي
ّ
م الذك������رi التا�سعة لرحي������ل املفكر القومي
ّ

ادف ي������وم سادف ي������وم سادف ي������وم 2009/8/12 س�س�

��ن Rريق/.. احلديث عن هذا املفكر القومي العروبي يعني احلديث ���ن Rريق/.. احلديث عن هذا املفكر القومي العروبي يعني احلديث ���ن Rريق/.. احلديث عن هذا املفكر القومي العروبي يعني احلديث  �ق�سطنط����ق�سطنط���

أ فكره وقلم������ه يف KالKينيات القرن الع�رصين وبقي حتى  وي بدسوي بدسوي بدا سع������ن علم نه†سع������ن علم نه†

رحيله عام 2000م.

ة م�سيحية متو�سطة احلال، تلقى رصة م�سيحية متو�سطة احلال، تلقى رصة م�سيحية متو�سطة احلال، تلقى  رص�رص� ق ع������ام  /سق ع������ام  /سق ع������ام  /1909م/ يف اأ سول������د يف دم�سول������د يف دم�
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رKوذك�ش،  تعليم������ه االبتداFيبتداFي يف مدار�������ش االأ

ُجواء ُح������رة م�ستمدة من رFا�ستها العليا، جواء ح������رة م�ستمدة من رFا�ستها العليا، جواء ُح������رة م�ستمدة من رFا�ستها العليا، 
أ اوباوبا

البطريرك  

غريغوريو�������ش الراب������ع ح������داد الذي كان 

يحت������ّل منõل������ة رفيعة لدi علم������اء امل�سلمن 

1
. وRعماFهم

مدار�������ش  الثان������وي يف  تعليم������ه  تلق������ى 

Kانوية  اساساً نال الثانوية من  سي†سي† أ . ا رKوذك�ش االأ

ة ن�سبة للح������ارة التي كانت سة ن�سبة للح������ارة التي كانت سة ن�سبة للح������ارة التي كانت  س������ة اخلا�س������ة اخلا� ������ة اخلا��سي������ة اخلا��سي االأ

تقوم فيها، وهي من املدار�ش ا÷ادة، وذات 

2
الن¶ام والنõعة الوطنية.

ساة ما يهمنا هن������ا ن�ساة ما يهمنا هن������ا ن�ساأتي  ة ما يهمنا هن������ا ن�سة ما يهمنا هن������ا ن�س خال� خال�سيق������ول:  سيق������ول: 

يف  غر�س������ت   . 1923-1909 ������ق س������ق س������ق  دم� دم�سيف  سيف 

Ö الديني، سÖ الديني، سÖ الديني،  سعور الوطني املجرد من التع�سعور الوطني املجرد من التع� عور الوطني املجرد من التع�سعور الوطني املجرد من التع�س سال�سال�

والطاFفي، واملتطلع اإىل حرية البالد العربية 

ية، سية، سية،  سجماد العرب املا�سجماد العرب املا� اوا�ستقاللها واملõدهي باوا�ستقاللها واملõدهي باأ

3
. واآمالهم، ومطاfiهم ا÷ديدة

ا������ا������اأة العروبية املتحررة،  ������س������س سقول: ه������ذه الن�سقول: ه������ذه الن� أ ا

مب�ساحته������ا الوطني������ة والقومي������ة، ون¶رتها 

 Rاõالتحررية، وقراءة التاريخ العربي، واالعت

ي، والتطلع سي، والتطلع سي، والتطلع اإىل م�ستقبل قومي.  سجماد املا�سجماد املا� اباباأ

ية وية وؤية الRمت املفكر / وهذه املعاÊ.. ه������ذه الروهذه املعاÊ.. ه������ذه الر

أيامه.. كان  أت������ه، وحتى اآخر ا ساRريق/ منذ ن�ساRريق/ منذ ن�سا

بابي الوطني سبابي الوطني سبابي الوطني اإيقاعه يف  س�سي�������ش ال�س�سي�������ش ال� الهذا التالهذا التاأ

وع������ي املفكر /Rري������ق/ وبالت������ا› يف اإنتاجه 

كادÁي، والRمه ذلك يف  الفكري، وموقعه االأ

مريكية،  اغرتابه الدرا�س������ي يف ا÷امعات االأ

ويف رFا�سته جامع������ة دم�سق اأعوام /1948-

مريكي������ة يف بريوت،  1952/. وا÷امع������ة االأ

وتدري�سه فيهم������ا، وما�سط������ره فيما بعد يف 

أربعُة جملدات  موؤلفاته الكثرية التي �سمتها ا

�سدرت عن/ مركõ درا�سات الوحدة العربية/ 

يف بريوت وبطبعتن 1994-1996.. مما يدل 

على اأن هذا الفكر القى رواجاً وقبوالً.

ن������ال ال�سه������ادة الثانوية ع������ام /1923/

م. ح�س������ل على منح������ة درا�سية يف ا÷امعة 

1923-1928 يف  مريكية خلم�ش �سنوات  االأ

داب والعل������وم/ اأكمل درا�سته العليا  كلية /االآ

�سيكاغو، وكولومبيا، وبرن�س  يف جامعات 

يف اأمريكا.

اإىل  �������ش/15/  مقدمت������ه  يف  ي�س������ري 

التحول التعليمي ال������ذي ح�سل يف ا÷امعة 

مريكية، وابتعد بها عن الغر�ش التب�سريي  االأ

كادÁي، واإىل نو´ من احلرية  اإىل الغر�ش االأ

فكار املختلفة، وبحرية �ساعدت  يف ط������رì االأ

طالبها عل������ى املطالبة باال�ستقالل لبالدهم، 

والوق������وف يف وجه الغ������õوة ال�سهيونية، كما 

قطار العربية  ي�س������ري اإىل وجود نخÖ م������ن االأ
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مريكية، وح�سل نو´  در�ست يف ا÷امع������ة االأ

 Öهذه النخ iمن الرواب§، والتطلع������ات لد

 Rõاه التحرري والقوم������ي، وهذا ع������Œوباال

م������اكان يف نف�سه من ن�ساأة وطنية وقومية يف 

ول  دم�س������ق كما ي�سري يف مقدمت������ه ا÷õء االأ

�ش/17/.

وىل  أKر درا�سته ا÷امعية االأ يتحد عن ا

يف تنمية وعيه، ومعرفته، واإدراكه للق†سايا، 

 Öجان �ساتذة العرب، واالأ ويوؤكد على دور االأ

و�سهرهم على تربية الطالب خلقياً، ومهنياً، 

ومعرفياً وحتى وطنياً.

¢üædG ‘ IAGôb -2

ربعة  ق������دم /ق�سطنط������ن/ ملجلدات������ه االأ

فكاره  بحوا› اأربعن �سفحة خال�سة غنية الأ

حتققت باالطال´ واالختيار اأن جميع  يقول: 

الو�ساFل تبقى قا�رصة.. اإذا مل ي�سحبها  هذه 

احرتام للفكر واعتبار حلقو¥ املواطن يف جو 

4
. Öقراطي رحÁد

ه������ذه املع������اÊ يف مقدمت������ه كتبه������ا عام 

/1944/، وفيها يوؤك������د على احرتام الفكر، 

واحرتام الفكر يعني احرتام املفكرين، مقرتناً 

بحقو¥ املواطنن، وحقو¥ املواطنن م�ساألة 

وطنية تدخل يف نطا¥ /املواطنة/ وعامليها 

الرFي�سين /احلقو¥ والواجبات/. العودة هنا 

أ�س�ش بناFهما..  لفك������رة املواطنة، واملواطن، وا

كونهم������ا رFي�سيان يف البن������اء الوطني العام.. 

فالوطن باأبناFه، وما يعطون، وما يبدعون.

فاإذا اأردت اأن اأجمع  يقول املفكر Rريق: 

آK������ار ن�ساأتي اإىل نهاي������ة حت�سيلي ا÷امعي،  ا

وبداية ممار�ستي املهنية خل�ستها يف توجهات 

 êاالختيار العلمي والتعليمي.. االنتها أربعة:  ا

الليÈا› الدÁقراط������ي.. واالنتماء القومي 

ح�سا�������ش بامل�سوؤولية يف تفكريي  العربي، واالإ

. وعملي

وا�سحة عناوي������ن التكوين الفكري لديه: 

العلمي������ة وماتعني������ه م������ن عقلي������ة وfiاكمة، 

وقيا�ش، وا�ستنت������اê، وعقالنية، Kم التعليمية 

 Öسالي� جيال وباالأ اأي اإي�سال املعارف اإىل االأ

التو�سيلي������ة املجدية، املحاكم������ة؛ العقالنية، 

النه������  K������م  والتطبيقي������ة..  التجريبي������ة، 

الدÁقراطي يف احلوار واملمار�سة، والقبول، 

واالنتم������اء القوم������ي كخيار خال�������ش وبناء، 

وتنمي������ة، وارتق������اء م������ن الدواF������ر ال†سيقة، 

وتاأKرياته������ا ال�سلبية، K������م امل�سوؤولية، و�رصف 

دارة  امل�سوؤولية يف املمار�س������ة، والتطبيق، واالإ

والتفك������ري.. هكذا اأفاد املفك������ر /Rريق/ من 

تعليم������ه، واكت�سÖ منهجاً يف احلياة، والروؤية 

الفكرية واملمار�سة العملية.
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يف اإ�سارت������ه اإىل خي������ارات 

عندما يعلو  �ستاذ ا÷امعي:  االأ

اعتب������اره لعمله عن جمرد كونه 

مهن������ة، وو�سيلة لك�سÖ العي�ش، 

أو النفوذ  ، ا أو الرب أو ا÷������اه، ا ا

ليغ������دو مهمًة ت�ستهدف غايات 

وطني������ة واإن�سانية، وت�ستند اإىل 

6
.. قيم عقلية وخلقية

هن������ا يقدم روؤي������ة كبرية يف 

أه������داف التعلي������م ا÷امع������ي  ا

الوXيف������ي  داء  االأ  Rتتج������او

أو النفوذ،  ، ا الع������ادي، والرب������

غاي������ات وطنية،  اإىل  لرتتق������ي 

االنتماء،  الهوي������ة،  واإن�سانية.. 

احلقو¥،  خال�ش،  االإ  ،Öالواج

العقالنية،  القي������م  الواجبات، 

واخللقية.. هكذا يجÖ اأن يكون دور ا÷امعة 

يف امل�ستوي������ن املع������ريف العلم������ي، والتكويني 

العقل������ي واخللقي، والوطن������ي.. وا÷امعات 

واإبداعاتهم،  وتطلعاته������م،  ال�سب������اب  ملتقى 

وتنوعه������م فيجÖ اأن يك������ون تكوينهم معرفياً 

ومهنياً وطنياً وقومياً، ومفردات ذلك كثرية، 

وجماالتها، ومنا�سطها متع������ددة يف التاريخ، 

دب، وا÷غرافي������ة، واحلق������و¥، وغريها.  واالأ

بهذا ت�ساهم ا÷امع������ات يف اإعداد املواطن، 

ومبعايري علمية، ووطنية نحن بحاجتها.

هكذا يتابع يف مقدمته ملوؤلفاته فيتحد 

الف������ار¥ الكبري بن  آف������ة الع�رص وهي:  عن ا

التقدم التقن������ي والتقدم العق������الÊ وكيف 

اأ�سب������ العلم ب������ال قيم وال عقالني������ة وباالً، 

أي†ساً يركõ على  وا�ستعماراً اأحياناً، وا�ستغالالً ا

/العقالني������ة/ ودوره������ا يف النهو�ش، وح�سن 

ا�ستثم������ار املعرفة والعل������م، والعقالنية بعيداً 
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عن ال�سيا�س������ة، والغلبة. اإنه������ا قيمية العقل 

دوات  تق������دم الو�ساFل واالأ وŒليات������ه يقول: 

البداFية  أي†ساً  وتخلف الغايات وي�سميه������ا ا

.. احلديثة

ه������ي ح†س������ارة حديث������ة باأدواته������ا لكنها 

غابية وبداFي������ة يف ممار�ستها، وا�ستعمارها، 

ونهبها.. متقدمة يف و�ساFلها، لكنها متخلفة 

‚اRات تقا�ش  عم������ال واالإ يف غاياتها.. واالأ

بغاياتها ونتاFجها ال بو�ساFلها.

يف رّده على مقولة الن¶ام العاملي ا÷ديد 

. اختالل الن¶ام أو  ال ن¶ام ا ي�سميه 

أنها  يتحد عن اأRمة املجتمع العربي، وا

جõء من اأRمة جمتمع اإن�ساÊ كبري م¶اهرها: 

�سلحة  احلروب الكiÈ، وال�سغرi، وتطور االأ

التقليدي������ة، وم�ست������وi دمارهم������ا، وتداعي 

قليمية،  ن¶مة االقت�سادي������ة القومية، واالإ االأ

مرا�������ش االجتماعية،  والعاملي������ة، وتف�سي االأ

ف������ات اخللقي������ة، وات�سا´ الف������وار¥ بن  واالآ

غنياء القادرين، والفقراء العاجõين داخل  االأ

7
. املجتمعات، وفيما بينها

وا�سح������ة هذه املعاÊ ودالالتها اأما و�سع 

 õالعج املجتم������ع العربي فخري و�سف له هو 

العربي باŒاهات������ه املختلفة �سواء مواجهة 

التحدي ال�سهيوÊ الذي كان يجÖ اأن يكون 

أم العجõ يف ا�ستثمار املوارد النفطية  قومياً.. ا

وغريها ا�ستثماراً وطنياً وقومياً يعود بالنفع 

�سا�سية للمجتمع العربي  القومي. واحلاجة االأ

العجõ اإىل  هي االنتق������ال ال�رصيع من حالة 

/ iكم������ا ير êالق������درة وهذه حتتا حال������ة 

Rريق/ اإىل عوام������ل KالKة: عامل ب�رصي وهو 

أ�سا�سي واملق�سود /النو´ الب�رصي/ وحراكه  ا

االجتماع������ي والعلم������ي والتقن������ي ال�ستثمار 

ة ب�رصي������ة اإن مل تكن  م������وارده، وال قيم������ة لك

عداد وحدها ال  يف /الكيف/ املطل������وب فاالأ

أنه ال  تكفي.. ويوؤكد عل������ى العامل الذاتي، وا

يجوR االتكاء واالعتماد على اخلارê داFماً.. 

بل ال بد من والدة الذاتية الفاعلة.

ق������درة ب�رصية.. كيفية وذاتية ولو  يقول: 

�سÄنا اأن نختار عنواناً اأو مقيا�ساً �ساماًل لهذه 

الق������درة لقلنا اإنه التح������رر بوجوهه املختلفة 

8
. خرين من حتكم االآ

أل������ة التحرر ربطاً ع†سوياً  هنا يرب§ م�سا

مب�ساألة ‰و القدرة الب�رصية الكيفية، والذاتية 

العربي������ة الت������ي نحتاجها.. وي¶ه������ر حتليله 

ليات، واملخارê وربطها  �سباب واالآ العلمي لالأ

ببع†سها، وباأدواته������ا. مل يكن خطابه القومي 

خطاب������اً حتري†سياً، ونõوع������اً رومان�سياً.. بل 

كان منهج������اً عقلياً متاأنياً ناX������راً للم�سكلة، 

�سل الداء، واخلال�ش. والأ
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يف روؤيته لل�رصا´ العربي ال�سهيوÊ، وحق 

العرب يف حتري������ر اأر�سهم ي�سري اإىل عناوين 

احلق واال�ستحق������ا¥ فاحلق العربي وا�س 

وجلي.. لكن لي�سان هذا احلق، وي�ستعاد من 

املغت�سÖ يجÖ اأن يوؤدi له ا�ستحقاقه ويف�رص 

ذلك بقدر ما يك������ون اأ�سحاب احلق قد بنوا 

ذاتهم، وقدموا ت†سحياتهم الطوعية امل�ستمرة 

ر�ش فاال�ستحقا¥ يتحقق  املوؤهلة ال�سرتداد االأ

. مقدم������ة املجموعة  بالن†س������ال ال�س������اد¥

الكاملة.

يف دعوت������ه القومي������ة ركõ عل������ى امل�ساألة 

االقت�سادية، واالجتماعي������ة كمحتوi قومي 

فالدع������وة القومي������ة لي�ست حرك������ة �سيا�سية 

 Öفق§، واإ‰ا هي حركة �ساملة حلياة ال�سع

كلها. كان يرi اأن بن������اء /العقيدة القومية/ 

 Èوتاأ�سيله������ا يف النفو�������ش العربي������ة يت������م ع

/ حرية الراأي  الفكر واحلوار/ واإ�ساعة منا

 Èوالعم������ل/، ولي�������ش بالفر�������ش ال�سيا�سي ع

حركة  أية �سلط������ة.. واأن احلرك������ة القومية  ا

تطوري������ة وتطويري������ة ونو´ وم������دi تطورها 

 iوفاعليتها التطويرية يتوقف على نو´ ومد

وعي اأ�سحابها له������ا وم�ساركتهم يف غر�سها، 

. املقدمة. وتعهدهما

كانت الروؤية القومية عند املفكر /Rريق/ 

روؤية تطورية، وتطويري������ة حلركة /القومية 

وتطبيقاتها  العربي������ة  فالقومية  العربي������ة/. 

أو �سكاًل  الوحدوي������ة لي�س������ت قالباً جام������داً، ا

مفرو�س������اً بل هي ‰§ تطوي������ري وتطوري، 

أل������ة الوعي القومي  ويتوق������ف ذلك على م�سا

أبعاده، فالوعي املعريف  حلاملي هذا الهدف وا

أ�سا�سي يف اإدراك حيثيات  العلمي والعقلي، ا

اأي عم������ل واأ‰اط تطويره، وكيفياتها، وذلك 

لي�ش بالن¶������ر فق§ بل بالعم������ل، وامل�ساركة 

والتعهد.. هنا يركõ على fiور التطوير لكل 

ح������راك قومي وعلى وعي امل�ساألة التطويرية 

واŒاهاته������ا، واأهدافها، وعل������ى العملي يف 

هذا امل�رصو´ وهو امل�ساركة والتعهد.

كان اإدراك املفكر /Rريق/ لدور ال�سعوب 

أداة  أنه������ا هي ا ويق¶ته������ا وفعله������ا القومي، وا

امل�������رصو´ القومي، وو�سيلته وا�سحاً وجلياً يف 

كتاباته فهو ي������رi/ اأن ال�سعي القومي يوؤتي 

يجابية بقدر توف������ر عامل النمو،  نتاFج������ه االإ

حت������رراً وحت†رصاً   Öال�سع iم������ار ل������دK واالإ

والتك������ون القوم������ي عامل فع������ال يف توجيه 

ال�سعÖ اإىل التحرر والتح†رص.

يقيم املفك������ر /Rريق/ هنا معادلة التاأKري 

 /Öاملتب������ادل ما بن /التح†������رص ووعي ال�سع

ودور ذل������ك يف �سعي������ه القوم������ي لتحقي������ق 
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ذات������ه، وبن املفكر القوم������ي مبعنى /التكون 

القومي/ لدi الفرد ولدi ال�سعÖ الذي هو 

حافõ عمل وحرك������ة لل�سعي القومي. العودة 

�سا�������ش /الفكري العقل������ي/ ، وتبلور  هنا لالأ

الروؤي������ة القومية Kقافة وفكراً، ودور ذلك يف 

ال�سعبي حركياً  دفع /العمل ا÷ماه������ريي/ 

للنهو�ش والثورة. رب§ هن������ا التاأKري املتبادل 

ب������ن الن¶������ري والعملي التطبيق������ي ك�رصط 

، ويف تقديري  التك������ون القوم������ي حل�سول 

Áان العقاFدي  حتمل هذه العبارة معنى /االإ

الرا�س������خ واملتبلور/ الذي يوؤدي ب�ساحبه اإىل 

الفعل احلرك������ي والت†سحية يف �سبيل املباد 

أياً  Áانية/ باملب������اد والقيم ا القومي������ة /واالإ

كانت ه������ي دافعة العم������ل الرFي�سي، وباعثة 

�سياء  الث������ورة والنهو�������ش.. هك������ذا رب������§ االأ

باأ�سبابها. التك������ون القومي، والوعي القومي 

 iأنها متعلقة مب�ستو لدi الفرد ونتاFج������ه، وا

الوعي وتبلوره، ومنهجية حراكه وم�ساحتها.

التكون القومي ين�ساأ يف خ†سم التطورات، 

والثورات االجتماعية، واالقت�سادية والعقلية، 

وال�سيا�سية..Kم يتفاع������ل معها تاأKراً وتاأKرياً، 

باŒاه النهو�ش بجوانبه الفكرية، والعقلية، 

والتنموي������ة.. كان������ت /منهجي������ة الرب§/ يف 

أ ال¶اهرة  فك������ر /Rري������ق/ قاFمة وكان يق������را

االجتماعي������ة، والثقافي������ة، والقومية  قراءة 

�سياء  توؤ�س�������ش لروؤية معرفية فيه������ا ترب§ االأ

باأ�سبابها، وعوامل حراكها.. والتاأKري املتبادل 

ب������ن /الفع������ل االجتماعي وحراك������ه والنمو 

باŒاه الوطني والقومي/.. فحركة التاريخ 

هي حركة النا�ش، والنهو�ش القومي هو نهو�ش 

النا�������ش، والثورة القومية هي Kورة ا÷ماهري 

ووعيها، وارتقاء الوعي، وامل�سوؤولية القومية 

هما نتاF للتجرب������ة وحتوالتها، وتطوراتها 

أل������ة القومية م�ساألة  حي������ث كان يرi اأن امل�سا

تطوري������ة خا�سعة لل¶������روف، واالحتماالت، 

أ�سكاالً و�سعارات  أبعاداً، وا والتحوالت.. لتاأخذ ا

تتجاوR الرومان�سية واحللم، اإىل واقع عملي، 

�سيا�سي، واقت�سادي، وتنموي، و�سعبي منفت 

وم�ستفي������د. كان فك������ر /ق�سطنط������ن Rريق 

دينامياً، ومتحوالً، وا�ست�رصافياً وم�ستقبلياً/.

 È������ف������كار وال�سع������ارات ع وحما�س������ه لالأ

ممار�ساتها ونتاFجها، ومل يكن تعلقاً عاطفياً 

رومان�سياً �ساعري������اً، وهذه ميõة /عقالنية/ 

يف كل كتاباته، ومنهجية بحثه.

- يف دعوت������ه ل�������رصف ممار�س������ة املهنة، 

أنه  اإÊ اأرi ا وقيمي������ة االنتماء اإليها يق������ول: 

ٍ́ اأن  أو كل مواط������ن وا يج������در بكل اإن�س������ان، ا

يح������اول اأن تلم�ش معاÊ املهن������ة التي ينتمي 
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أو اإدارة، اأو Œارة  اإليها: من طÖٍ اأو fiاماٍة  ا

9
. اأو �سناعة

مع������اÊ املهنة كما اأفهمه������ا هي حيثيات 

املهنة بجانبها املعريف لكن باأخالقيات املهنة 

وقيمها ف������اإذا كانت املهن������ة الق†ساء فالعدل 

بن النا�ش، وحت������ري احلقيقة يف الدعاوي، 

غراءات  واإن�ساف امل¶لوم، وعدم اخل†سو´ الإ

أو �سطوة ال�سلطات املختلفة، واأن يكون  املال، ا

احلكم لوجه العدالة، وخال�ش ال†سمري، واإذا 

كانت املهنة طباً فراحة املري†ش، والعناية به، 

وعدم ا�ستغالله، ومراعاة الفقراء واملحتاجن 

وغ������ري ذلك م������ن قي������م املهن������ة وممار�ستها، 

واإذا كان������ت املهنة تعليمي������ة فاحلر�ش على 

الوقت والقي������ام بالواجÖ واالهتمام بالطلبة 

وال†سعفاء  املتو�سطن،  ورعاي������ة  وتوجيههم، 

لرفع �سويته������م وعدم اال‚������رار وراء املادة 

اأوالً.. اإنه������ا و�سيل������ة ولي�س������ت غاي������ة ليبقى 

�سا�ش والدافع  الواجÖ التعليمي املهني هو االأ

.õواملحف

هنا يدخ������ل املفكر /Rري������ق/ يف م�ساألة 

أ�سميها /اال�ستح†س������ار القيمي/  أن������ا ا هامة ا

ل�������رصف املهنة، ونب������ل املمار�س������ة الق†ساFية، 

ولغريهما..  والتعليمية  والطبية،  واملحامية، 

خال¥  �سل وا÷وه������ر، لالأ اإنها الدع������وة لالأ

والقيمية التي يحملها �رصف االنتماء للعمل 

ن�سانية، وارتقاFي������اً، وانتماًء  واأخالقيات������ه االإ

�سل واملث������ا›.. بعيداً ع������ن اال�ستهالكية  لالأ

واملادية هكذا كان يفكر املوؤ�س�سون القوميون، 

وامل�سلح������ون االجتماعي������ون. كانت الق†سايا 

العام������ة راFدهم ونÈا�سهم مل ي�سغلهم مال وال 

مانة  مت������ع الدنيا.. حملوا الر�سال������ة واأدوا االأ

أه،  ‰������وذê ال������ذي يج������Ö اأن نقرا وكان������وا االأ

ونقتدي به.

- يف ن¶رت������ه لل�سمولية املعرفية وتراب§ 

داب ببع†سها يقول: العلوم واملعارف واالآ

العل������م  معن������ى  البع†������ش  وي†سي������ق 

فيق�رصونه على العلوم الطبيعية والريا�سية، 

وعلى تطبيقاتها املهني������ة كالطÖ والهند�سة 

والõراع������ة وال�سناع������ة.. عل������ى اأن مانعنيه 

يتج������اوR هذه احلدود، وينب�س§ على املعرفة 

ن�سانية  داب، والدرا�سات االإ كاًل مب������ا فيها االآ

واالجتماعي������ة لعل هذه الّدرا�سات اأحوê من 

 Öسالي� �سواه������ا اإىل االن†سباط بالقواعد واالأ

10
التي يقوم عليها العلم.

رب§ هنا بن العل������وم التطبيقية والعلوم 

ن�سانية ن¶رًة  الن¶ري������ة، ون¶ر اإىل املعرفة االإ

تكاملية ف������اإذا كانت الكيمي������اء مثاًل تعرفنا 

دب �سعراً  باأ�رصار تركيÖ عنا�رص الطبيعة فاالأ
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يغ������ذي حاجاتنا ا÷مالي������ة النف�سية،  اً  ون

وح�س������ن الت������ذو¥ واالرتق������اء، والتعرف من 

آراء  أدباء ومبدعن وا خالل الن�سو�������ش على ا

ن�سان، والوجود،  وفل�سف������ات يف احلي������اة، واالإ

وامل�سري، واالأخال¥ وال�سلوك وغريها.

الفل�سف������ة، واملو�سيقا،  فنح������ن بحاج������ة 

دب، وه������ي حاج������ة اإن�سانية  والتاري������خ، واالأ

داخلية معرفية ارتقاFية كحاجتنا لل�سناعة 

ومنتجاتها، وللõراع������ة وما تعطيه.. /فلي�ش 

ن�سان/ واحلياة لي�ست  باخلبõ وحده يحيا االإ

ن�س������ان بداخله، و�سمريه،  مادية فق§.. فاالإ

ونõوعه واإن�سانيته يحتاê اإىل العلوم الن¶رية 

واملعنوية وجمالياتها وتاأKريها املعريف.

- هن������ا ت�سري فل�سف������ة املفك������ر /Rريق/ 

ن�ساÊ ب������ن املادية  اإىل �������رصورة الت������واRن االإ

داب والفل�سفات.  وتطبيقاتها، وبن علوم االآ

أدبياته������ا يف االرتق������اء ال�سلوكي  ودوره������ا، وا

.Êن�سا االإ

كانت ن¶رت������ه اإن�ساني������ة، ومل تكن دعوته 

العلمية جاف������ة ومادية، وهذه روؤية ح†سارية 

ن�سانية.. /تواأمة  مل�ستقبل الب�رص والع������امل واالإ

املادي والقيمي االأخالقي/.

حتد يف مقدمة جمموعته الكاملة عن 

الق†سايا الرFي�سية يف التخلف العربي فاأ�سار 

اإىل غياب ال�سعوب العربية عن اأخذ دورها، 

حيث حتولت اإىل نو´ من العطالة بفعل �سيادة 

ن¶م������ة واحلكام وجÈوتهما. Kم اإىل غياب  االأ

الق†ساي������ا الرFي�سي������ة عن امل�������رصì اأي غياب 

ال�سعوب عن ق†ساياها بفعل تعطيل دورها. 

 Öسالي� أ�سار اإىل غياب /العقالني������ة/ اأي االأ ا

املو�سوعية واملنه العلمي يف fiاولة معا÷ة 

ك من ذلك اإ�سارته اإىل غياب  امل�سكالت. االأ

/القيم/ وعدم اعتمادها يف ال�سلوك اخلا�ش 

والعام. وانفالت ال�سلوك من ال†سواب§ التي 

حت������دد الفر¥ ب������ن ال�سحي������ والفا�سد من 

. هداف واملناه االأ
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يعتÈ /ق�سطنطن Rريق/ يف راأي البع†ش 

اأول من ا�ستخدم /الر�سالة القومية ومفهوم 

. كما اأن املدi الõمني 
11

الفل�سفة القومية/

ال������ذي ا�ستغ������ل علي������ه /Rري������ق/ كان طوياًل 

أنه �ساهد وعاي�ش  /1939-1998م/ مبعنى ا

املراحل التي م������رت بها القومي������ة العربية: 

الن�س������وء والبداي������ات اال�ستقاللي������ة- مرحلة 

امل������د القوم������ي ونهو�س������ه يف اخلم�سيني������ات 

وال�ستيني������ات- مرحلة الرتاج������ع بعد نك�سة 

1967، وتداعيات /كمÖ ديفيد/ قومياً.
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بقي نتاج������ه الفكري طيل������ة �ستن عاماً 

متوا�س������اًل مل ينقط������ع، وكان تكوينه الثقايف، 

واملع������ريف وخلفيت������ه الثقافي������ة متمايõاً عن 

خرين. املفكرين القومين االآ

كانت روؤيته القومي������ة عقالنية وعلمية، 

وح†ساري������ة، وذات نõع������ة م�ستقبلية مل تكن 

أو لغوية عاطفية. رومان�سية ا

موؤلفات /ق�سطنطن Rريق/ اهتمت بن�رص 

.. كما قام برتجمة  �سول التاريخية االأ  Öكت

كتابات امل�ست�رصقن الذي������ن اهتموا بدرا�سة 

التاريخ العربي،

وق�سم م������ن موؤلفات������ه ا�ستغ������ل فيه على 

امل�ساألة القومية، والهم القومي منها: الوعي 

 ،1948 النكب������ة  ومعن������ى   ،1949 القوم������ي 

والق†سية العربية عام 1953، ومعنى النكبة 

جمدداً 1967، ما العمل عام 1998.

الق�سُم الثال������ُث من موؤلفاته كان ذا طابع 

اأكادÁي، وروؤية م�ستقبلي������ة.. وهي: اأي غد 

1957- ونح������ن والتاري������خ 1959- ونح������ن 

وامل�ستقبل 1977- ومطالÖ امل�ستقبل العربي 

.1983

والق�سم الرابع من موؤلفاته كان درا�سات 

ح†ساري������ة: هذا الع�رص املتفجر- ن¶رات يف 

ن�سانية 1963- ويف معركة  واقعنا وواق������ع االإ

12
احل†سارة 1964..

�ستاذ  ي������رi الدكت������ور /خالد Rي������ادة/ االأ

يف معه������د العلوم االجتماعي������ة يف ا÷امعة 

اللبناني������ة يف درا�س������ة له ع������ن /ق�سطنطن 

Rريق/ جملة درا�سات فل�سطينية العدد /44/ 

خري������ف 2000 �������ش61-68 اأن Rريق مفكر 

مادام جعل ال�سعوب العربية والتاريخ  قومي: 

.. وهو  العربي وامل�ستقبل العربي هاج�ساً له

نح������ت اأ�سحابها مفهوم  �سماء التي  م������ن االأ

.. يحتل موقعه  القومية العربي������ة ون¶ريتها

، وRكي  �ساطع احل�رصي  :Öبجدارة اإىل جان

. ر�سوRي، غريهم االأ

اختار عقيدة القومية العربية، ومار�سها 

Áانه  فيم������ا كت������Ö وعل������م وعم������ل ذل������ك الإ

باخل�ساF�ش القومية العربية، ومار�سها فيما 

Áانه باخل�ساF�ش  كت������Ö وعلم وعمل ذلك الإ

القومي������ة العربية، وامل�سلح������ة امل�سرتكة بن 

13
العرب.

مي������R/ õريق/ يف ن¶رته ب������ن /العروبة 

اأقول التمييõ وال اأقول الدح†ش،  �سالم/  واالإ

أو النفي لتاأكيد هاتن العقيدتن بجوهرهما  ا

على ه������دف واحد ه������و /حتري������ر املواطن 

ن�س������ان/ من حتكم الغري وم������ن نقاF�سه  واالإ

ديان العاملية  �سالم كغريه من االأ الذاتية.. فاالإ

مع������ن روحي دافق يجدر باأية عقيدة قومية 

. اأن ت�ستقي منه وتتقوi به
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�سالم /منهل  اعت������È املفكر Rري������ق اأن االإ

روح������ي/.. واأن اال�ستقاء من هذا املنهل مبا 

يفي������د حياتنا، ووجودن������ا، و“ا�سكنا ووحدة 

أم������ر قاFم و�رصوري. ولكن كان  عروبتنا هو ا

ن¶مة الدينية تعمل على الوحي،  ي������رi اأن االأ

ن¶م������ة القومية فتحاول  واملقد�������ش.. اأما االأ

ر�ش والتكون االجتماعي  البناء من الواقع واالأ

وا÷غرافية الطبيعية والب�رصية مبعنى ما هو 

قاFم مو�سوعياً وكي������ف ي�ستغل عليه، وتبقى 

ديان مناهل روحي������ة، وقيمية ي�ستفاد من  االأ

ن�سان.. رمبا ح�سل  قيمها كثرياً يف بن������اء االإ

“ي������õ وا�س������ يف روؤيته /ف�س������ل الدين عن 

ال�سيا�سة/، و�������رصورة علمانية الدولة مبعنى 

ن�س������ان، واحلياة، ومقت†سيات  املواطنية، واالإ

أة امتلكها Rريق يف  الع�رص، هذا “يõ وج������را

مفهوم الدولة القومية، ودالالت املواطنة فيها 

من موقع التنو´، والتعدد، والتدين املختلف 

اإنه������ا اال�ست�رصافية لديه، وما نراه يف �سورية 

، واندماê مرده  العربية من وحدة وت�سام������

اإىل ال�سيا�س������ة الوطنية والقومية االندماجية 

 ،Öدون اعتبار ملذه Öاملوحدة ملكونات ال�سع

اأو النتم������اء طاFف������ي فال�سعÖ كل������ه يف موقع 

املواطنة، وحري������ة االعتقاد والعبادة م�سونة 

بد�ستورية الدولة، وم�ساواتها بن مواطنيها.. 

معنى تعميم  كان ي������درك املفكر /Rري������ق/: 

 iخر بدعو ح������كام والفتاوi من دي������ن الآ االأ

أو التمييõ، وماقد يذهÖ به دعاة  التفا�سل، ا

الدين من تفريق ومذهبية يتناق†ش وجوهر 

االندماê الوطني والتوح������د القومي، لذلك 

ركõ على الروؤية القومية، والعقيدة القومية. 

ن�سان بعمله  ن�سانية، واالإ والقيم احل†سارية االإ

و�سلوك������ه، وحر�سه الوطن������ي اأوالً، اإنها روؤية 

واال�ست�رصافية  والقومي������ة  الوطنية  ال�سالمة 

املبكرة يف فكر /Rريق/.

أك������د املفك������ر Rريق عل������ى /علمانية/  - ا

نحن وامل�ستقبل  الدولة حتديداً يف كتاب������ه 

نحو جمتمع  املجلد الثالث الف�س������ل العا�رص 

وعندما نقول العلم فاإننا  علمي �������ش198. 

 ßال نعني جمموع������ة معلومات يف حقٍل حتف

وتنقل واإ‰ا نعني قدرة عقلية وخلقية موؤهلة 

. للك�سف واالبتكار والتطبيق

يتاب������ع احلديث عم������ا ي�سمي������ه /جوهر 

اإنه ن¶ام متما�سك من القيم العقلية،  العلم/: 

وامللكات النف�سية، والطاق������ات الذاتية التي 

. ن�سانية بها �ساFر الن�ساطات، وا÷هود االإ

هذه املعاÊ هي اإ�سافات ملفاهيم امل�ساألة 

أراد /Rريق/  العلمية، والعقلية العلمية التي ا

اأن يت�سم الفكر القومي بها. فامل�ساألة لي�ست 
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أو اأغنية، اأو عماًل �سيا�سياً فق§.. بل  �سعاراً، ا

هي /العلمية/ التي و�سفها بح�سن توXيف 

القدرات العقلي������ة وا�ستثمارها يف املجاالت 

التطبيقية، ويف احلقول املختلفة الõراعية، 

واالجتماعي������ة،  والتجاري������ة،  وال�سناعي������ة، 

ع¶م من ذلك يف فك������ر /Rريق/ اعتبار  واالأ

قدرة عقلية وخلقية  اخللقي������ة واعتمادها: 

رديفاً للعقلنة، وه������ذا رب§ للقيم، وال�سلوك 

بدا´ العقلي العلمي يف جماالته املختلفة..  باالإ

اإنه������ا روؤية للح†س������ارة، واقرتانه������ا باخللق، 

ال�ّسلوك،  وبالت������ا›  والقيمية،  ن�ساني������ة،  واالإ

والعم������ل.. لقد ركõ على االأخال¥ كجõء هام 

من ال�سريورة احل†سارية العلمية، واإال حتولت 

العل������وم واإنتاجها، وتطبيقاتها ل�سبا¥ fiموم 

، واال�ستهالك، وهذا ما  نحو املادة، والرب������

ي�سهده عاملنا اليوم.. املفكر /Rريق/ م†سيف 

لروؤية امل�سار القوم������ي، وخ�ساF�ش النه†سة 

العلمية املن�سودة.

ك م������ن ذلك يقول يف كتابه /نحن  - االأ

مر  العلم هو باد االأ وامل�ستقبل/ �ش199ر 

تعلق بقيمة اأ�سلية هي: /طلÖ احلقيقة/.. 

أو املجمو´ يكت�سÖ من مõايا العلم،  اإن الفرد ا

ويدخ������ل يف نطاقه، وي�س������ارك فيه، بقدر ما 

ين�سد احلقيقة، وي�سعى اإىل اكت�سافها، ويتقيد 

ب�سننها، وم†سموناتها.. وطلÖ احلقيقة يعني 

. الرغبة يف معرفة الواقع

م�ساألة احلدي������ث عن طلÖ احلقيقة هي 

م�ساألة منهجية.. فكل بحث ن¶ري اأو علمي 

يجÖ اأن يك������ون منهجه عقالني������اً، fiاكماً، 

غ������ري منحاR له������وi اأو عاطف������ة، امل�ساهدة، 

والتجرب������ة، وامل�س������ار التطبيقي ه������و �سبيل 

�سي������اء، وحقيقتها،  الو�س������ول اإىل جوه������ر االأ

وم������ن يلتõم احلقيقة وبحثه������ا يعتمد العقل، 

والعل������م، واأدوات البح������ث العلم������ي حتى يف 

العلوم االجتماعية. وا÷هد والداأُب طريقان 

أية  للو�س������ول للحقيقة، وك�سف اأ�رصارهما يف ا

ك�سف احلقيق������ة يعني �سب§  أل������ة م������ا.  م�سا

اخلي������ال والتاأم������ل بالتحقي������ق واالختب������ار 

ومقت†سيات /املنه������ العلمي/.. من �سفات 

ن¶ام وانت¶ام.. تعاون وم�ساركة..  أنه  العلم ا

تق������دم وتراكم.. عامل تغيري وتبديل.. مبعث 

اإنتاê وتوفري �ش/13/.

الوع������ي القومي عام  ول  يف موؤلف������ه االأ

أ�سار اإىل اأن جميع النه†سات القومية  1939 ا

يف الع������امل ال بد من اأن ت�سبقه������ا، و“هد لها 

/نه†سة فكري������ة/.. وكل تغيري يف العامل يبداأ 

فكري������اً، فمثال الث������ورة الفرن�سية مهد: جان 

جاك رو�سو، وفولت������ري، ومونت�سكيو، وفكتور 
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دب������اء، وعلماء  هوك������و/ وحت������ى ال�سعراء واالأ

االجتما´ للثورة والتغيري.. واحلراك القومي 

وتط������وره، والقومية وحتققه������ا م�ساألة حتمل 

فكره������ا، وقيمها، ولي�ست عم������اًل �سيا�سياً /

آنياً بل عمل له هويته،  بركماتي������اً/ م�سلحياً ا

وfiموله الفكري، وانتماوؤه..

- ا�ستغ������ل املفكر /Rري������ق/ على fiور /

أ�سباب التخلف  الدرا�سات احل†سارية/، وحلل ا

العرب������ي وعلله باأ�سبابه الذاتية واملو�سوعية، 

أ�سبابها حيث دعا  ور�سم طري������ق اخلال�ش، وا

نحو امل�ستقبل اإىل ال�سعي المتالك  يف كتابه 

الق������درات الذاتي������ة وعنا�رصه������ا: العقالنية 

داري������ة، والقيمية،  والق������درات النف�سي������ة االإ

وال�سعي لتمكن البني������ات الوطنية كمقدمة 

لبناءp امل�ساحاتp القومية.

- دع������ا يف كتابه /الوع������ي القومي/ اإىل 

ن�سانية، الغربية  االنفتاì على احل†س������ارة االإ

و�سواها باملعنى احل†ساري لتلك احل†سارة.. 

الفعل  عرف التقدÁ������ة باأنها Œمع عنا�رص 

. ìوالرو

- كان������ت اال�ست�رصافية وامل�ستقبلية جõءاً 

من م�رصوع������ه، وروؤيته يق������ول �ش/38/ من 

غري اأن القومية  عمال الكامل������ة:  مقدمة االأ

العربي������ة تخفق يف حتقيق هدفها التطويري 

حياFي اإذا مل ي�ساحبها تطلع خار¥ اإىل  أو االإ ا

مام. واهتمام حثيث باالŒاهات القومية  االأ

اإن االهتمام امل�ستقبلي، وتوفية  ن�سانية..  واالإ

‚اRان  املطالÖ الراهن������ة، واملرتقبة هما االإ

. مر، واآخره اللذان يحددان اأول االأ

مام هي الن¶رة  - م�ساألة التطل������ع اإىل االأ

امل�ستقبلي������ة، التي عناه������ا، والروؤية القومية 

خر،  ن�ساني������ة �سبي������ل لالنفت������اì عل������ى االآ االإ

 Öوالتعامل مع الراهن وما يقت†سيه، واملرتق

هو القادم. ه������و امل�ستقبل فلنعمل حلا�رصنا، 

أراد قول������ه، وه������ذه  وم�ستقبلن������ا ه������ذا م������ا ا

ا�ست�رصافي������ة ا�ستغل عليه������ا يف كتبه الثالKة: 

 Öنحن والتاريخ- نح������ن وامل�ستقبل- مطال/

امل�ستقبل العربي/.

á ÉN -4

مل يكن /ق�سطنطن Rريق/ مفكراً ومن¶راً 

فق§ بل كان منا�ساًل حركياً وموؤ�س�ساً.. كان 

مفكراً اإحياFياً، ا�ستغل على ق†سايا القومية 

العربية وجدد يف معانيها، ودالالتها، وم�سارها 

الرومان�سي������ة، وال�سعاراتية  ال�سياقات   êخار

التي الRمت ق�سماً من الفكر القومي. قارب 

العقلي القومي، وامل�ستقبلي القومي، والعلمي 

القوم������ي، والتحو› القوم������ي، واالجتماعي 

بحا الغنية  القومي وغريها وبع�������رصات االأ
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اال�ست�رصافي������ة والعقلية. كان املثقف القومي 

 ،õوالفك������ر القومي املجدد واملتماي Êالعقال

كادÁية، واطالعه على  �ساعدته Kقافت������ه االأ

احلداKة الغربي������ة، ودرا�سته التاريخ والرتا 

.õايÁواأن ي†سيف و ،Öالعربي اأن يكت

ك من ذلك هو ما يك�سفه البع†ش  لكن االأ

ع������ن املخفي من ن�ساط������ه والذي مل يتكلم هو 

عنه يف �سريته الذاتية..

/ اأن  أني�������ش �ساي - يعتق������د الدكت������ور /ا

ع�سبة العمل  املفكر /Rريق/ كان وراء ن�سوء 

حõب النداء القومي وجماعة  .. و القومي

حركة  القومي������ن العرب يف فل�سط������ن، و

ر�سيد ع������ا› الكيالÊ يف العرا¥ ومب�ساركة 

مبا�������رصة اأو غري مبا�������رصة يف هذه احلركات 

ر�ساد.. يوؤكد  أو االإ أو بال�رص، بالن�س ا بالعلن ا

 Rبر /برهان الدجاÊ/ اأن /Rريق/ الوجه االأ

ع�سبة  يف قي������ادة التيار القومي العرب������ي: 

العم������ل القومي –ح������õب الن������داء العربي- 

جمعي������ة الع������روة الوKقى- ن������ادي املثنى يف 

بغ������داد- النادي العرب������ي يف دم�سق- النادي 

العربي يف ياف������ا- النادي الثقايف العربي يف 

 . 15 بريوت �ش

القيمرية احلي  ق�سطنطن Rريق اب������ن 

الدم�سقي- كان ه������ذا احلي flتلطاً وقريباً 

من، وباب توما، وحارة العماره،  م������ن حي االأ

ومÄذنة ال�سحم، وحي امليدان.. حي القيمرية 

مت�سل بال�سار´ /امل�ستقيم/ الذي نõلت فيه 

الب�س������ارة على /بول�ش الر�س������ول/ وÁتد اإىل 

الب������اب ال�رصق������ي الذي تدىل من������ه خالد بن 

الولي������د، ولي�ش بعيداً عنه �س������ار´ /حنانيا/ 

K������ري وكني�ست������ه امل�سه������ورة، /وا÷ام������ع  االأ

موي/ وقلع������ة دم�سق، وقب������ور الكثري من  االأ

عالم الكبار من /يوحنا املعمدان/ اإىل /  االأ

مام احل�سن/، ومن معاوية بن اأبي �سفيان  االإ

/اإىل نور الدين ال�سهيد.

�سهد املفكر /Rريق/ خ������روê العثمانين 

عام /1918م/ واململك������ة ال�سورية بقيادة /

مري في�سل/ ومعركة /مي�سلون/ و�سقوط  االأ

حكوم������ة في�س������ل اال�ستقاللي������ة، واالنتداب 

الفرن�سي، وا÷الء.

اإن������ه /�ساهد على ع�رٍص/ وحتوالت اأمة، 

كان������ت العروبة يف قلب������ه، ونف�سه وعقله، يف 

ح†سوره، ومغرتبه، يف تعليمه وتنويره، كانت 

فل�سطن حا�رصًة وكتÖ عن نكبتها الكثري.

رح������ل ي������وم 2000/8/12م، وهذا العام 

حتل الذكرi التا�سعة لرحيله- كّل التحية له، 

بداع������ه الكبري، وما اأ�ساف للفكر القومي  والإ

يف ذكرi الرحيل.
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عمال الفكرية الكاملة بقل��م د. ق�سطنطن زريق، �سادر عن مركز درا�س��ات الوحدة العربية بريوت /4/  مقدم��ة الأ  -1

ول، �ص13. جملدات، املجلد الأ

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص13، املجلد الأ  -2

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص15، املجلد الأ  -3

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص18، املجلد الأ  -4

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص19، املجلد الأ  -5

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص20، املجلد الأ  -6

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص22، املجلد الأ  -7

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص26، املجلد الأ  -8

ول، املجموعة الكاملة. مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص39، املجلد الأ  -9

ول، املجموعة الكاملة. 10- مقدمه بقلم د. ق�سطنطن زريق، �ص43، املجلد الأ

11- ماهر ال�سريف، حتولت على التفكري القومي لق�سطنطن زريق، جملة الطريق، العدد/4/ لعام 2001.

يف، حتولت على التفكري القومي لق�سطنطن زريق، جملة الطريق، العدد/4/ لعام 2001، �ص/71/.
َّ
12- ماهر ال�سر

يف، حتولت على التفكري القومي لق�سطنطن زريق، جملة الطريق، العدد/4/ لعام 2001، �ص/71/.
َّ
13- ماهر ال�سر

14- نحن وامل�ستقبل، ق�سطنطن زريق، املجلد الثالث، �ص/202-203/ مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت.

15- ق�سطنط��ن زري��ق، ملحات م��ن التاريخ ال�سري لن�سال��ه، �سخر اأبو فخر، جمل��ة الطريق، الع��دد /4/ لعام 2001، 

�ص/144/.

اأهم امل�صادر واملراجع
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اية لهذه املقالة املتوا�سعة Áكن تاية لهذه املقالة املتوا�سعة Áكن تاأطريها �سمن KالKة  ية لهذه املقالة املتوا�سعة Áكن تسية لهذه املقالة املتوا�سعة Áكن تس سا�سا� ا�سا�س س�س� أ Kمة منطلقات ا

fiاور:

وي عربي يعتمد بال†رصورة على وجود سوي عربي يعتمد بال†رصورة على وجود سوي عربي يعتمد بال†رصورة على وجود اأدب  سن افرتا�ش وجود نقد ن�سن افرتا�ش وجود نقد ن� اأوالً: اإ

احة ساحة ساحة  سن ال�سن ال� أ ما يما ّيما ا يسيس سمر ال ري������Ö فيه، ال�سمر ال ري������Ö فيه، ال� أ وي سوي سوي ا سدب الن�سدب الن� ������وي عربي. وح†سور اس������وي عربي. وح†سور اس������وي عربي. وح†سور االأ سن�سن�

ة سة سة  ساعرات المعات وكاتبات ب������ارRات يف جمال الق�ساعرات المعات وكاتبات ب������ارRات يف جمال الق� اعرات المعات وكاتبات ب������ارRات يف جمال الق�ساعرات المعات وكاتبات ب������ارRات يف جمال الق�س سم������اء �سم������اء � م������اء �سم������اء �س س�س� أ هدت سهدت سهدت ا سدبي������ة �سدبي������ة � االأ

و������و������وؤاالً من ‰§:  ������س������س � ìسن نطر� ìسن نطر أ حي������ة، بحيث ال Áكن رصحي������ة، بحيث ال Áكن رصحي������ة، بحيث ال Áكن ا رصة والرواية وامل�رصة والرواية وامل� ة والرواية وامل�رية والرواية وامل�ري ري��ري�� ������ �������� ���س���س سالق�سالق�
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هل هناك اأدب ن�سوي عربي?، ولكن flتلف 

“اماً مع النقد الن�سوي العربي.. فهل Áكن 

õ له?ور متميõ له?ور متمّيõ له? ور متميسور متميس س÷õم بح†س÷õم بح† ا

��رصورة حتديد ���رصورة حتديد ���رصورة حتديد  �لث������اÊ: يق������وم على �����لث������اÊ: يق������وم على ����  - ا

������ود بالنقد س������ود بالنقد س������ود بالنقد الن�س������وي، فهل هو املتابعة  سملق�سملق� ا

إة عن نتاê اإة عن نتاê اإبداعي  أ النقدي������ة التي تكتبها امرا

يÄاسيÄاسيÄاً من هذا سن �سن � أ ������ك يف اس������ك يف اس������ك يف ا سخرi? ال�سخرi? ال� أة اأ الم������را

ال فال فاإنه ال Áك������ن اأن يخرê عن  ل فسل فس س م������ا ح�س م������ا ح� اإذا

الوالوؤالً اآخر  داFرة النق������د الن�سوي. بي������د اأن ت�سا

إيفر�ش نف�سه: ت������رi اإيفر�ش نف�سه: ت������رi اإذا ما كتبت ناقدة عن 

إعمال اإعمال اإبداعية كتبها الرجل كما فعلت ناRك  أ ا

اعر علي fiمود ساعر علي fiمود ساعر علي fiمود  سل�سل� املالFكة حن كتبت عن ا

ومعة سومعة سومعة  سل�سل� ت������ه حتت عن������ورصت������ه حتت عن������ورصت������ه حتت عن������وان »ا رص ن�رص ن� ط������ه كتاباً

احلمراحلمراء«، فهل يدخل هذا، واأمثاله،  افة افة ا فة رصفة رص رصل�رصل� وا

إلن�سوي? واإلن�سوي? واإذا ما كتÖ رجل  يف جمال النق������د ا

إ عن نتاê اإ عن نتاê اإبداعي ن�سوي.. فهل يعد هذا نقداً

نقداً ن�سوياً?

ل يف سل يف سل يف النقد الن�سوي - كما  سلفي�سلفي� بيد اأن ا

أة امل�ستمد  ترi ال�سطور- هو مرور طابع املرا

يل حياته������ا يف سيل حياته������ا يف سيل حياته������ا يف النقد  سم������ن طبيعته������ا وتفا�سم������ن طبيعته������ا وتفا�

 Åاو باو باآخ������ر، بحيث ال تخط أ كل اسكل اسكل ا سملكت������وب ب�سملكت������وب ب� ا

إلفكر، اإلفكر، اإ‰ا يق������راأ هو نقد ن�سوي،  أو ا ن��ن��ن ا ������ �لع����لع��� ا

أو  نف يف سنف يف سنف يف اŒاهات ا سن ي�سن ي� أ أنه مما Áك������ن ا وا

أة وتطلعاتها.  شهر لها م�سا�������شهر لها م�سا�������ش بحياة املرا Xوا

فحن تقف ناقدة على النتاê ال�سعري لناRك 

أنها  املالFكة، عل������ى �سبيل املثال، فال�سك يف ا

�ستلح������ß طابع �سعرها املعÈ ع������ن اإح�سا�ش 

 Öأة ال�رصقية بالوحدة واالغرتاب. وين�سح املرا

هذا على النتاê ال�سعري ل�ساعرات اأخريات 

اأمثال فدوi طوق������ان واآمال الõهاوي ومليعة 

عبا�ش عم������ارة وهند ه������ارون وRهور دك�سن 

أني�سة عبود  وKريا العري†ش و�ساحلة غبا�ش وا

وه������دi ابالن و�سعاد ال�سباì.. و�سواهن من 

ال�ساعرات. وعامل »الن�ساء الوحيدات« للقا�سة 

أة ال�رصقية  لطيفة الدليمي، �س������ورة لعامل املرا

أ�سل������وب تفكريها وطريقة عي�سها وقناعتها  وا

وا�ست�سالمها لقدرها تارة، و“ردها عليه تارة 

اأخرi، ونلحß هذا يف نتاê القا�سة التون�سية 

ر�سي������دة ال�سارÊ، اإذ تتعر�ش مع¶م بطالتها 

على واقعهن. وقد اختارت القا�سة بطالتها 

من �رصاF اجتماعية متنوعة. وينطبق هذا، 

أو باأخرi، على ن�سو�ش ق�س�سية  بطريق������ة ا

منه������ا ق�س�ش القا�ّس������ات بثينة خ†رص مكي 

وحنان ال�سيخ واإميلي ن�رص ا ودالل حا” 

وقمر كي������الÊ واعتدال رافع وفاطمة fiمد 

أ�سم������اء الõرعوÊ ومي�سلون ه������ادي و�سارة  وا

أو الغالبية املطلقة  النواف وهدية ح�س������ن، ا

من الرواFيات اأمثال غ������ادة ال�سمان واأحالم 
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م�ستغا‰ي وفتحي������ة الع�سال ونوال ال�سعدي 

و�سحر خليف������ة وحنان ال�سي������خ ووفاء �سب 

وليلى العثمان وليلى بعلبكي والدكتورة ناديا 

أ�سماوؤهن يف ذهني  خو�ست، ممن خط������رت ا

�ساع������ة كتابة هذه ال�سطور ولي�ش الهدف من 

�سماء اال�ستقراء، بل اال�ستدالل على  ذك������ر االأ

أداتها وتتمكن  فك������رة اأن الناقدة حن “تلك ا

منه������ا فاإنها �ستنفذ بال†������رصورة اإىل ما ي�سغل 

أة وم������ا حتبه وتخ�ساه من م†سامن  ذهن املرا

دبية. أة يف كتاباتها االأ طاملا ركõّت عليها املرا

واملنطلق الثالث لهذه املقالة ينه†ش   -

عل������ى ت�ساوؤل مهم هو: هل عر�ست مثل هذه 

 Öجابة تت�سع وروبي? واالإ امل�ساألة يف النقد االأ

�سÄلة الكثرية التي ي�ستثريها  بت�سعÖ ه������ذه االأ

املو�س������و´. ومم������ا ال ري������Ö في������ه اأن امل�ساألة 

لي�ست عربية حتديداً، ب������ل اإنها موجودة يف 

أ�������ش هنا با�ستعرا�ش  وروب������ي، وال با دب االأ االأ

خاطف م������ن النقد الذي ع������رف ا�سطالحاً 

لال�ست������õادة   »Feminist Critisicm«

ين¶ر: كاترين �ستيمون، حول النقد الن�سوي.. 

م������ا هو النقد، ترجمة �سالفة احلجاوي، دار 

. وقد Xّل مبعث جدل  القلم، عم������ان 1992

وروبي Xهر  قاFم، ويبدو اأن النقد الن�سوي االأ

باد ذي ب������دء بفعل دخول الن�ساء، مبختلف 

طبقاته������ن واأجنا�سهن، اإىل جم������االت العمل 

أة فر�ش اال�سرتاك  أتاì للم������را العامة، مم������ا ا

أن�سط������ة ال ح�رص له������ا، وال�سيما جماالت  يف ا

بداعية كال�سحافة والتاأليف. بيد  الكتابة االإ

�س������وات التي ترi اأن  أنن������ا ال نعدم بع†ش االأ ا

ا÷مع بن النقد واملراأة يف م�سطل »النقد 

أم������ر يثري اال�ستغ������راب. ويف هذا  الن�س������وي« ا

ال�ساأن تق������ول الكاتبة الفرن�سي������ة كري�ستيان 

رو�سفوت م�س������رية اإىل مرتكõ النقد الن�سوي، 

ال�سعر  بداعي الن�سوي  واأعني به النت������اê االإ

: »هل  والق�سة والرواية وامل�رصحية و�سواها

دب جن�ش? ق������د اأجيÖ بثقة.. كال، ولكن  لالأ

هل لدينا نف�������ش التجربة.. وهل ‰لك نف�ش 

التكوينات العقلية ونف�ش الهواج�ش?.. وبعد 

كل ذلك نح������ن ال ننتمي لنف�������ش احل†سارة« 

. نف�ش امل�سدر، �ش 226

ح�سا�ش بالف������ار¥ احل†ساري ال  ه������ذا االإ

أديبة اأوروبية،  ن�رصì به نحن، بل تف�س عنه ا

واإن �ساقت������ه باأ�سلوب �ساخر. وبهدف تب�سي§ 

مور تورد كاترين �ستيمون يف مقالتها حول  االأ

أير« للكاتبة  »النق������د الن�سوي« رواية »ج������ن ا

دب  نكليõي������ة �سارلوت برونتي، ‰وذجاً لالأ االإ

أتي لن������ا يف الوطن العربي  الن�س������وي- ولقد ا

عامة االطال´ على هذا النموذê، ويف اأك من 
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أناه رواية و�ساهدناه فيلماً  هيÄ������ة، اإذ قرا

�سينماFي������اً- ويبدو اأن بطلة رواية »جن 

أير« �سكلت ال�سخ�سية الرمõ لكثري من  ا

ن¶ريات وطموح������ات وجهود الناقدات 

أير تتحمل  الن�سوي������ات، ذلك اأن ج������ن ا

نثى  كثرياً تلك التفرقة ب������ن الذكر واالأ

وروب������ي، ولكنها تنت�رص  يف املجتم������ع االأ

يف النهاية. وم������ن الطريف اأن نذكر اأن 

مريكيات وجدن يف النقد  الناق������دات االأ

البني������وي بغيتهن ب�سب������Ö وهو اأن النقد 

البنيوي Áيت املوؤلف. وهنا ينتفي جن�ش 

أنثى. ولكن  أم ا أكان ذك������راً ا املبد´ �سواء ا

خر، ومعهن بع†ش الناقدات  بع†سهن االآ

الفرن�سيات، اعتقدن ب�سطحية مثل هذا 

 Öأة اأن تكت ف†سل للمرا ن من االأ الطرì الأ

ن�سو�سها  و�ست�س������كل  أة،  ام������را بو�سفها 

ك�سفاً �سام������اًل، وتفج������رياً، بخ�سو�سية 

نثوي وبهجته.. فالفر¥ بن الذكر  املو�سو´ االأ

نثى لي�ش فرقاً متعار�ساً بال†رصورة على  واالأ

ديبات والناقدات  الرغ������م من اأن كثرياً من االأ

�سا�ش. كما  قلن بذلك وت�رصفن على هذا االأ

اأن الف������ر¥ ال يعني بال†������رصورة تف†سيل اأحد 

خ������ر واإن �رصحت بع†ش  ا÷ن�سن عل������ى االآ

ديبات والناقدات بذلك. االأ

أدبنا العربي ‚د  واإذا عك�سنا هذا على ا

أننا ال  اأن امل�ساألة flتلفة بع†ش ال�سيء، ذلك ا

أة العربية، بيد  Áكن اأن نغفل خ�سو�سية املرا

اأن �سيÄ������اً كهذا ال ينبغي اأن يقف حاFاًل اأمام 
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اأدب ن�سوي خا�ش يرتكõ عليه نقد ن�سوي له 

�سماته وخ�ساF�سه. ولنا يف تاريخنا العربي 

أة  م������ن اللمحات م������ا ي�سري اإىل ح†س������ور املرا

الناق������دة، واإن كان ذلك احل†س������ور ب�سيطاً، 

ولكنه مما ين�سجم مع ال�سيا¥ التاريخي. فمن 

ح������كام النقدية امل�سه������ورة يف تاريخ النقد  االأ

دبي عند العرب ق�سة حكم اأم جندب يف  االأ

ق�سيدتي امر القي�������ش وعلقمة الفحل يف 

ل������ت ق�سيدة علقمة،  و�سف الفر�ش، اإذ ف†سّ

وبّررت ذل������ك مبا يتنا�س������Ö ومعطيات ذلك 

الع�رص. وينطبق ذلك على ال�ساعرة اخلن�ساء 

ح������ن رّدت على ح�سان بن Kاب������ت، بح†سور 

النابغة الذبيان������ى، وfiاولة اإعطاء ‰§ من 

النقد اللغ������وي الذي ي�سكل م������ادة النقد يف 

دب القدمي اأن  وىل. وتورد كتÖ االأ اأطواره االأ

ديبات م������ن كانت تفا�سل بن  م������ن الن�ساء االأ

ال�سعراء من وراء حجاب. وال يعني مثل هذا 

ال������كالم وجود نقد ن�سوي عرب������ي قدمي، اإال 

اأن هذا الع�������رص ال ي�سبهه �سواه من الع�سور 

وطبيع������ة احلياة املتجّددة قد تفر�ش Xاهرة 

جديدة يدعمها جذر تراKي بعيد.

ويب������دو اأن امل�ساألة لي�ست بهذه الب�ساطة، 

فلكي يكون هناك نقد ن�سوي فاإن املطلوب كم 

اإبداعي كبري ن�سبياً ونو´ اإبداعي متميõ يعك�ش 

أة وهمومه������ا وطموحاتها، وهو  مالم امل������را

مما ال Áكن التحكم به والدعوة اإليه اإاّل يف 

Xرف ح†س������اري منا�سÖ. ولعل هذا الع�رص، 

أة اأو  بتقنيت������ه الهاFلة واآالته، وا�سط������رار املرا

رغبته������ا، يف ممار�س������ة خياراتها، والعمل يف 

جم������االت �ستى منها ما ه������و ل�سيق بالكلمة، 

كمج������ال التدري�������ش وال�سحاف������ة والرتجمة 

والطباع������ة واإدارة املكتب������ات، ف†س������اًل ع������ن 

ذاعة  عالم املختلفة كاالإ العمل يف و�ساF§ االإ

والتلفõيون وامل�������رصì وال�سينما و�سواها.. كل 

هذه ال¶روف واملج������االت الوا�سعة اأوجدت 

بداعية التي  مناخ������ات منا�سب������ة للكتاب������ة االإ

أبعد احلدود، اأن ت�ستوعÖ وتتمثل  Áكن، اإىل ا

أة. فاإذا ما “يõت بع†ش الن�ساء  تطلعات املرا

بداعية، فاإن الباب يكون  يف جمال الكتابة االإ

موارباً اأمام الكتابة النقدية التي تتاأ�س�ش على 

بداعية بال†رصورة. ركيõة من الكتابات االإ

ولي�ش من ال�سعÖ علينا، يف هذا ال�سيا¥، 

اأن نتلم�ش لبع†ش الكتابات النقدية النا�سجة 

أنارت  التي ت�ستند اإىل نخبة من الن�ساء مّمن ا

كادÁية. واإذا  مواهبهن النقدية الدرا�سة االأ

�سماء الالمعة  كان البد م������ن ذكر بع†������ش االأ

أبرRها:  وامل�سه������ود لها بجهوده������ا النقدية، وا

الدكتورة �سهري القلم������اوي والدكتورة نعمت 
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اأحمد فوؤاد والدكتورة �سيõا قا�سم والدكتورة 

ديب������ة كولي������ت خوري  لطيف������ة الõي������ات واالأ

 iوالدكت������ورة بثينة �سعب������ان والدكتورة ‚و

ق�ساب ح�س������ن والدكتورة عاب������دة مطرجي 

ديبة فاطمة مرني�سي والدكتورة  اإدري�������ش واالأ

 Fنادي������ا خو�س������ت والدكتورة وج������دان ال�سا

والكاتب������ة فتحية الع�س������ال والدكتورة خالدة 

أم������ل ا÷راì و.. و.. ومنهن  ديبة ا �سعيد واالأ

من التõمن باأح������د مناه النقد ومنطلقاته، 

فهذه الدكتورة نبيلة اإبراهيم �سامل تنطلق يف 

كتاباته������ا النقدية من عم������ق الرتا ال�سعبي 

بداعية  عمال االإ وقدرته عل������ى التوغل يف االأ

املعا�رصة، فيم������ا تكثف الدكتورة Áنى العيد 

جهودها يف ر�س������د وتقييم النت������اê الن�سوي 

م�ستفي������دة م������ن منطلق������ات النق������د البنيوي 

أكتم �رصاً، يف هذا  وKناFيات������ه املت†س������ادة. وال ا

أ�سعر بالكثري م������ن احلرê حن  املق������ام، اأÊ ا

 Öسم������اء بعينه������ا، اإذ �ستغي� اأذكر بع†������ش االأ

أ�سماء  عني، بال†رصورة، يف مقالتي املبت�رصة، ا

اأخرi، يف ط������ول الوطن العرب������ي وعر�سه، 

رمب������ا تكون مهّمة ج������داً، ولكني وددت، كما 

، اأن اأو�س وجهة ن¶ري من خالل 
ّ
هو جل������ي

دب الن�سوي  �سماء، وهي اأن وجود االأ هذه االأ

أن������ه اأن يخلق، بال†رصورة، نقداً  ا÷يد من �سا

ن�سوي������اً متمي������õاً.. وبخالف ذل������ك ال وجود 

دب وال للنقد الن�سوين. لالأ

ولتو�سي������ هذه امل�ساألة نذك������ر فرجينيا 

وول������ف الت������ي كتب������ت »م� دل������وي« را�سدة 

أة:.. من خالل يوم دلوي  تفا�سيل حي������اة املرا

 Èم������� دلوي ع واح������د يف حي������اة بطلتها 

أ�سلوب تيار الوعي الذي من �ساأنه اأن ير�سد  ا

ان�سياب الذهن الب�رصي وتداعي املعاÊ فيه 

بحيث Áت������êõ املا�سي باحلا�������رص. فهو اإذن 

أ�سلوب �رصدي ي�سجع عل������ى املتابعة النقدية  ا

املتميõة.

واأعود مرة اأخرi اإىل خ�سو�سيتنا العربية 

التي ال ترف†ش الكتابة النقدية الن�سوية باأي 

�سكال وحتت اأي غطاء، فاأقول:  �سكل من االأ

اإن Kمة من الدوريات املتخ�س�سة التي ت�سدر 

بداعية  عمال االإ يام fiت†سنة بع†ش االأ هذه االأ

والنقدية التي تكون امل������راأة fiورها، ف†ساًل 

عن املوؤ�س�س������ات والتجمع������ات الن�سوية التي 

تدعم وت�سجع الكتابة يف هذا ال�ساأن وتبحث 

لها عن م¶ان حتت†سنها وتوؤر لها. واإذا كان 
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البد من خال�س������ة تقال ب�ساأن النقد الن�سوي 

العرب������ي فاإنه، ويف هذا احل������ن، ال يبدو اأن 

ل������ه كياناً fiدوداً ومالم Kابتة.. بيد اأن كل 

املعطي������ات الراهنة توؤكد ت�سكله وفر�ش ذاته 

يوماً بعد اآخر متناغم������اً ومت�سقا من اأعمال 

اإبداعي������ة ن�سوية عالية امل�ست������وi وامل†سمون 

اأخذت تنفذ، بجدية و“يõ، اإىل دقاFق حياة 

أة، وهو ما يره�ش لنقد ن�سوي عربي ذي  املرا

.Öوجود ر�سن واآفا¥ اأرح

¥µ



335 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

áيbPÓdG QاKBG IرFGO ي�ضFQ -QاK B’G ‘ åاحH ❁

ò

 á````````يàjQاZو C’G ن``````aGدŸG

وعاdG äGOدaن

❁
Qما∫ حيدLQما∫ حيدL

اأوغاريت على ال�ساحل ال�سوري اأك من مÄتي  اسمرة  اسمرة  مرة  سل�سل� أ�ش ا ������ف يف راس������ف يف راس������ف يف را سكت�سكت� ا

ا وقÈ سا وقÈ سا وقÈ الق�رص  سلبي†سلبي† يدة يف مينة سيدة يف مينة سيدة يف مينة ا سمل�سمل� افة اسافة اسافة اإىل تلك ا س�س� إيدة للدفن، اإيدة للدفن، اإ يدة للدفن، اسيدة للدفن، اس سب م�سب م� درصدرصدا رص��رص�� ������ ����������

العرالعراء والتي ال  امللك������ي يف راأ�ش ابن هاÊ، دون التحد ع������ن تلك املقابر يف ا

شر�شر�ش . اتõاتõال يف باطن االأ

إفة يعود تاريخه������ا اإفة يعود تاريخه������ا اإىل الع�رص الÈونõي الو�سي§  فة يعود تاريخه������ا اسفة يعود تاريخه������ا اس سملكت�سملكت� اإن اأغلبي������ة القبور ا

2100-1200 قبل امليالد. وحتى نهاية الع�رص الÈونõي احلديث 
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اكت�سف������ت ه������ذه القب������ور حت������ت البيوت 

متداخلة مع العم������ارة، لكنه لي�ش هناك من 

قÈ حتت كل بيت اأوغاريتي.

ة التي تعود سة التي تعود سة التي تعود اإىل فرتة  سام املدرو�سام املدرو� ام املدرو�سام املدرو�س سق�سق� يف االأ

ن بيتاسن بيتاسن بيتاً خم� خم�س������ة  س������ة  خم�س خم�س������ة  ������ة  سالÈون������õ احلديث ” درا�سالÈون������õ احلديث ” درا�

 Èل سل سل اإىل ق سبة املدافن ت�سبة املدافن ت� بة املدافن ت�سبة املدافن ت�س سن ن�سن ن� أ تقريباً وجد ا

أربعة بيوت، لذلك  أو ا واحد فق§ لكل KالKة ا

وغاريتين  اور اور اأن جميع االأ ور سور س سن نت�سن نت� أ اعÖ اعÖ ا عÖ سعÖ س سمن ال�سمن ال�

تويات استويات استويات االجتماعية كانوا يقÈون  سومن كل امل�سومن كل امل�

شيف البيوت وه������ذا يتناق†شيف البيوت وه������ذا يتناق†ش مع منهجية كلود 

أنه يوجد قÈ يف كل بيت. �سيفر الذي اأكد ا

ع القبور ب�س������كل يتطابق مع سع القبور ب�س������كل يتطابق مع سع القبور ب�س������كل يتطابق مع  سع������ادة تتو�سع������ادة تتو�

ع وتوRيع البيوت وبقدر ما يõدحم احلي سع وتوRيع البيوت وبقدر ما يõدحم احلي سع وتوRيع البيوت وبقدر ما يõدحم احلي  ستو�ستو�

كن بقدر ما يحت������وي على قبور، لذلك سكن بقدر ما يحت������وي على قبور، لذلك سكن بقدر ما يحت������وي على قبور، لذلك  سبال�سبال�

افافاإن املنطقة التي تقدم اأقل عدٍد من القبور 

قامة  هي منطقة الق�رص امللك������ي، واأمكنة االإ

اكن ساكن ساكن  سع م�سع م� ع م�سع م�س سو�سو� أ الغني������ة املجاورة، حيث ن�ساهد ا

رص��رص��رص امللكي على  ������ �املدين������ة، حيث Áت������د الق�����املدين������ة، حيث Áت������د الق����

عة سعة سعة  ساك������ن فيه وا�ساك������ن فيه وا� اك������ن فيه وا�ساك������ن فيه وا�س س وامل�س وامل� اح������ة ساح������ة ساح������ة 10000 م2 سم�سم�

وi سوi سوi 16 قÈاً. وعلى العك�ش  سلكن لي�ش فيها �سلكن لي�ش فيها �

كانية سكانية سكانية  سحي������اء املدينة التي فيها كثافة �سحي������اء املدينة التي فيها كثافة � أ بقية ا

اأكÈ حيث كانت القبور من الع�رص الÈونõي 

اإذ ن�ساهد 14 قÈاً يف  أك ع������دداً احلدي������ث ا

احتها ساحتها ساحتها  سمقط������ع املدينة ا÷نوبية البالغ������ة م�سمقط������ع املدينة ا÷نوبية البالغ������ة م�

قل 31 ق������Èاً يف املدينة  5700 م2 وعل������ى االأ

املنخف†سة البالغة م�ساحتها 7000 م2 واأك 

كروبول على  من 20 قÈاً يف مقطع جنوب االأ

م�ساحة 10000 م2.

ويف موق������ع مينة البي†سا فقد ” الك�سف 

عن ع�������رصات من القب������ور العاFلي������ة ما بن 

عام������ي 1929 – 1935 م وب�سكل قريÖ عام 

1997م اكت�سف قÈ يف مينة البي†ساء خالل 

اأعم������ال ت�سوية يف موقع مين������ة البي†سا مرفاأ 

آKار الالذقية  اململكة القدمي وقامت مديرية ا

باإ�رصاف مديرها جمال حيدر بحفرية اإنقاذ 

يف املوقع .

وغاريتي������ة من ممر  تتك������ون املداف������ن االأ

أو بدونه، ومن غرفة حتت  مدخل م������ع درê ا

ر�������ش، غالباً ما يك������ون املدخل يف غرفة  االأ

fl�س�س������ة له، بينما تكون الغرفة ا÷ناõFية 

حت������ت غرفة اأخ������رi من املن������õل، وغالباً ما 

يك������ون ت�سييد املدفن مالRم������اً تعمري البيوت 

ت�سّيد املداف������ن بعد بناء 
ُ
ويف حاالت قليل������ة 

املناRل، نرi ذلك يف املدفن رقم 101 الذي 

خالف هذه القاعدة وبني يف منõل قد �سيد 

�سابقاً .

اأما عم������ارة املدافن ورغ������م اختالفاتها 

فهي تتلخ�ش بنوع������ن رFي�سن: القبور ذات 
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 ìدبا�ش واملغط������اة باألوا الغ������رف املبني������ة باالأ

حجرية وهي الغالبة، والقبور الكبرية املبنية 

بحجارة منحوتة واملقببة بقبة ن�سف داFرية 

قل ع������دداً، واأغلبه������ا �سيد يف فرتة  وه������ي االأ

القرن الراب������ع ع�رص وب�سكل خا�ش  متاأخرة 

خالل القرن الثال������ث ع�رص قبل امليالد وهي 

fl�س�سة لطبقة اجتماعية fi¶ية  وهناك 

القليل من القبور املحفورة يف ال�سخر نراها 

عن������د �ساطÅ مين������ة البي†سا فق������د ع على 

حفرت������ن ب�سيطتن ب�س������كل م�ستطيل تقريباً 

fiفورتن بال�سخر الكل�سي تت�سعان الحتواء 

جثة ممدودة.

طفال دفنوا داخل  كم������ا ع على قبور الأ

جرار م������ن الفخ������ار اكت�سف������ت يف اأر�سيات 

املن������اRل، وعل������ى تابوت حج������ري واحد ع 

عليه fiطماً داخل مدفن البناء الكبري الذي 

اكت�سف عام 1976م.

وجدت مع¶م املداف������ن يف راأ�ش ال�سمرة 

م�رصوق������ة من������ذ الع�س������ور القدÁ������ة، اإال يف 

كربول تل������ك القبور تُرك  اخلن������د¥ �سمال االأ

فيها بع†ش من ع������دة الدفن، غالباً ما كانت 

 Öة وكان من ال�سع fiطمة والع¶ام مبع������

موات يف املدافن، على عك�ش  معرفة عدد االأ

ذل������ك ‚������د يف مينة البي†س������ا حيث وجدت 

الكثري من املقابر بحالة �سليمة.

تتكون عدة الدفن التي ع عليها داخل 

أ�سا�سي من احلاجات اليومية  املدافن ب�سكل ا

ومنها: فاRات ال�سرياميك املحلية وامل�ستوردة 

يجي وم�رص، اإ�سافة اإىل  من قÈ�ش والعامل االإ

أ�سلحة واأدوات  مع������دات – ا اأدوات معدنية 

حجرية من املرمر والفريت وغريها، اإ�سافة 

اإىل حل������ي وجموه������رات وما يخ�������ش الن�ساء 

أم������ا نقطة ال†سع������ف فيما يخ�ش  وRينتهن.ا

امل�ساألة الدفنية يف اأوغاريت فهي عدم العثور 

على ن�سو�ش كتابية داخل املدافن.

مداف������ن اأوغاريت وfiيطه������ا، ن�ستعر�ش 

بع†ساً من اأهم هذه املدافن وهي :

- املدفن الذي اكت�سف عام 1928م وقد 

اكت�س������ف م�سادف������ة عندم������ا كان فالì يقوم 

بحراK������ة اأر�سه وكان هذا احل������د مفتاحاً 

الكت�ساف مملكة اأوغاريت اأهم ممالك ال�رص¥ 

القدمي. 

- املدف������ن رق������م 1068 املكت�س������ف عام 

1980م.

- املدف������ن املكت�سف ع������ام 1970م الذي 

�ستاذ ن�سيÖ �سليبي.  نقبه االأ

- مدفن البناء الكبري الذي اكت�سف عام 

1976م. 

- مدفن الق�������رص امللكي يف تل راأ�ش ابن 

هاÊ الذي اكت�سف عام 1973 م.
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و�سوف نخ�ش ب�سيء من التف�سيل مدفن 

مينة البي†ساء ال������ذي اكت�سف م�سادفة عام 

1997 م وق������ام بتنقيبه فريق عمل من داFرة 

آKار الالذقية. ا

املوقع: يقع املدف������ن على بعد 250 مرتاً 

جنوب مياه خلي مينة البي†سا وعلى مقربة 

أKرية ÷دران  منه يف ا÷ه������ة ال�رصقية معامل ا

وبيوت اأXهرتها حفري������ات البعثة الفرن�سية 

يف الثالKينات م������ن القرن املا�سي، وهي من 

تابعات حي املرفاأ املعا�رص للطبقة العليا يف 

لف  راأ�ش ال�سمرة ال������ذي يعود تاريخه اإىل االأ

�سبار  الثاÊ قبل امليالد، وه������ذا ما توؤكده االأ

أنه مل  يح�سل على  Kري������ة فيه التي بين������ت ا االأ

اأهميته اإال اعتباراً من القرن اخلام�ش ع�رص 

قبل امليالد.

يف البداي������ة كان التخمن اأن هذا املوقع 

» مينة البي†س������ا » مدينة منف�سلة “اماً عن 

أنها  ماخادو لك������ن تبن ا اأوغاري������ت ت�سمى 

وغاريت كونها تتفق  منطقة املرفاأ التاب������ع الأ

مع الن�ساطات التجارية للمدينة التي ت�سهد 

عليها الن�سو�ش املكت�سفة.

مينة  أم������ا اال�سم احلديث للمرف������اأ فهو  ا

البي†سا اإن حجارة ر�سيفة البي†سا هي التي 

رينه دو�سو منذ عام 1927م  �ستاذ  دفعت باالأ

بي†ش الوارد ذكره  اأن يطلق عليه ا�سم املرفاأ االأ

دليل البحارة اليونان وقد  يف ال�ستاديا�سم 

اعتÈ هذا املرفاأ واحداً من مراكõ املبادالت 

التجارية املنت�رصة على ال�ساحل ال�سوري مثل 

أ�ش الب�سي§ وتل �سوكا�ش.  مرافÅ را

øaóŸG Ö«≤æJ

التنقي������Ö بتن¶يف املدفن  اأعمال  بداأت 

تربة وبعد  ع�س������اب واأكوام االأ وfiيطه من االأ

اإXهار املوق������ع على م�ساحة مÄ������ة مرت مربع 

واإRاحة حجارة ال�سط بداأت تنك�سف حدود 

املدفن، ” الدخ������ول اإىل املدفن لتنقيبه من 

ال�سط������ الذي ك�سفته اأعم������ال الت�سوية التي 

“ت يف املوقع وكان املدفن خالياً من الردم 

حتى عمق 90 �سم حتت م�ستوi ال�سقف. 

” القيام باإRاحة طبق������ة �سطحية بعمق 

30 �سم وكان قوامه������ا تربة Rراعية flتلطة 

بحجارة كبرية �سقطت من ال�سط اإىل داخل 

املدف������ن مع بقايا الردم املت�������رصب اإليه بفعل 

مطار وتبن لنا  عمال الõراعي������ة ومياه االأ االأ

تربة  اأن املدف������ن ممل������وء حتى منت�سف������ه باالأ

على عمق حوا› مرت كانت الرتبة مر�سو�سة 

�سا�ش ا÷ناõFي  وموحلة حفß بداخله������ا االأ

والتقدمات النذرية املوجودة داخل املدفن.

بع������د اأن تعمقنا باحلف������ر تو�سحت معامل 
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خلم�ش ك������وi تو�سعت عن������د بداية الن�سف 

على من املدفن مواRية للمدماك اخلام�ش  االأ

من الغرفة ا÷ناõFية اKنتان منها يف ا÷دار 

ال�رصق������ي تقابلها اKنت������ان يف ا÷دار الغربي 

وواحدة يف ا÷������دار ال�سما› مقابل مدخل 

املدفن.

نقبنا ه������ذه الكوi اململوءة باأتربة �سمراء 

Kرية  اللون وقد احتوت على بع†ش القطع االأ

�سا�������ش ا÷ناõFي  التي �سكل������ت جõءاً من االأ

الذي وجدناه داخل املدفن.

تابعن������ا اأعم������ال التنقي������Ö به������دوء وقد 

Kرية،  اكت�سفنا جمموعة هامة م������ن اللقى االأ

وكلما تعمقت اأعم������ال احلفر اRدادت كثافة 

البقاي������ا الع¶يمة التي كانت fiفوXة بحالة 

�سيÄة، وب�سكل غ������ري منت¶م وقد Œمعت يف 

الõاوية ال�سمالية ال�رصقية من اأر�سية املدفن 

مما دفعنا لالعتقاد باأننا اأمام مكÖ للع¶ام، 

وقد قمنا بانت�سال اأجõاء ع¶مية �سبه كاملة 

من ا÷مجمة وع¶ام الفخذ لالحتفا بها 

كنموذê للدرا�سة اأما باق������ي الهياكل فكانت 

أتلفتها الرطوبة العالية. قد ا

نا  وفيم������ا يخ�ش البقايا واللقى التي ع

 iعليه������ا داخل املدفن فقد ق������دم لنا امل�ستو

عل������ى من املدف������ن جراراً كب������رية احلجم،  االأ

�سفل منه فقد اأعطانا قطعاً  أم������ا امل�ستوi االأ ا

أ�سكالها  �سغ������رية اختلفت يف مادة �سنعه������ا وا

وحجومه������ا وا�ستخدامه������ا، وال�سفة الغالبة 

أنها كان������ت لال�ستخدام������ات املنõلية  عليه������ا ا

واحلياة اليومية ومع¶مها من الفخار املحلي 

أباريق  وا طبا¥ والطا�س������ات  كال�سح������ون واالأ

أوان �سغ������رية ومطرات  الõي������ت والكوؤو�������ش وا

حلف������ß ال�سواFل، اإ�ساف������ة اإىل جمموعة من 

واÊ الÈونõي������ة كالطا�س������ات وال�سح������ون  االأ

وق�سع������ة وا�سعة له������ا م�سكة عن������د طرفها، 

ت�ستخ������دم للتعليق وبع†������ش القطع امل�ستوردة 

كاملطرات والطا�سات وهي من النو´ امل�سيني 

والقÈ�سي.

نا اأي†ساً على جمموعة كبرية من  كما ع

ال�سكاكن وروؤو�ش ال�سهام التي كانت ت�ستخدم 

يف حت†سري الذباF������ وا÷لود ومعها خناجر 

ورماì وعلى �سنانري ل�سيد ال�سمك وKقاالت 

ل�سباك ال�سي������د م�سنوعة من الر�سا�ش مع 

جمموعة من روؤو�ش املغ������اRل واخلرR وقطع 

من ع¶م الع������اê وع¶م فر�ش النهر م�سغولة 

بعناية كبرية مع خا“ن من الف†سة.

انتقلن������ا للتنقيÖ يف املدخ������ل اإىل املدفن 

تربة لكنها اأقل رطوبة  ال������ذي كان مملوءاً باالأ

أك������ طراوة، مم������ا �ساعدنا عل������ى انت�سال  وا
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جمموعة مهمة من القط������ع الفخارية بحالة 

�سليمة لوجودها حت������ت �سقف املدخل الذي 

وفر لها احلماية من التحطم.

øaóŸG ∞°Uh

�سيد املدف������ن يف تربة Rراعية على عمق 

ر�ش، وقد بني  اأك من مرتين حتت �سط االأ

باحلجر النحيت القطع دون ا�ستخدام مونة 

رابط������ة، وحجارته رملية جلب������ت من مقالع 

املنطقة املجاورة للموقع.

ول ينغر�ش حتت  املدماك التاأ�سي�س������ي االأ

اأر�سي������ة املدفن اأما املدامي������ك الثالKة التي 

أر�������ش املدفن Kم  تعل������وه فهي متعام������دة مع ا

على  ربع������ة يف االأ تاأخ������ذ بعدها املداميك االأ

بامليالن باŒاه الداخل لكي تلتقي مع �سقف 

املدفن التي كانت قد تك�رصت حجارته البال 

ليات الثقيلة،  عدده������ا �سبع حتت �سغ������§ االآ

أورتينو الواقع يف  وهي ت�سبه �سط مدف������ن ا

ا÷هة ا÷نوبية م������ن اأوغاريت ومل يبق منها 

بحال������ة �سليم������ة �سوi حج������رة واحدة تغطي 

أبعادها:  ا÷õء ال�سما› من �سط������ املدفن ا

طول 227 �سم وعر�������ش43 �سم و�سماكة 20 

�سم.

املدخ������ل اإىل املدف������ن يتو�س������§ ال†سل������ع 

ا÷نوب������ي منه نõوالً بث������ال درجات م�سيدة 

 ،Êبحجارة قط������ع، مو�سوعة ب�س������كل طوال

ومدعم������ة بحجارة دب�ش �سغ������رية، توؤدي اإىل 

أبعاده فهو بطول  أما ا دهليõ �سيق وم�سقوف، ا

225 �سم وعر�ش 93 �س������م وارتفا´ 100�سم 

وم������ن الدهلي������õ ن�سل اإىل ب������اب املدفن وهو 

بارتفا´ 95 �سم وعر�ش 75 �سم.

ي������وؤدي الباب اإىل الغرفة ا÷ناõFية وهي 

أبعادها: الطول 290 �سم  م�ستطيلة ال�س������كل ا

والعر�ش 220 �سم واالرتفا´ 200 �سم . 

 iيف ج������دران املدف������ن خم�ش كو ´Rتت������و

تو�سع������ت يف م�ستوi املدم������اك اخلام�ش من 

رقام من 5-1  املدفن اأعطيت هذه الكوi االأ

 Fأم������ا اأر�سية املدفن فهي مبلطة ب�سطا ا

حجرية ر�سفت ب�س������كل منت¶م وا�ستخدمت 

أبعاده������ا وحجومها  أربعون بالط������ة، ا فيه������ا ا

 ìسغ������رية وكبرية ترتاو� و�سماكاتها flتلفة 

�سماك������ة البالطة الواحدة م������ن  5 - 8  �سم 

أية حفرة لبÄر نذري  ر�سية خالية من ا هذه االأ

أو قنوات ت�رصيف للمياه. اأو مكبات لع¶ام ا

Kرية التي وجدت داخل   بل عدد اللقى االأ

املدف������ن مÄة و�ستن قطعة، قمن������ا بدرا�ستها 

وتوRيعها يف جمموعات ح�سÖ مادة �سنعها.

القط������ع الفخاري������ة: مع¶م القطع   -1

 ßالفخاري������ة عب������ارة عن ج������رار كبرية حلف
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ال�سواF������ل، وطا�س������ات ن�س������ف كروي������ة له������ا 

عل������ى، تõنر  م�سك������ة مثلثية عن������د طرفها االأ

البط������ن تلوينات حمراء وبني������ة يطلق عليها 

melk bul طا�سات احلليÖ وهي  ا�س������م   

م�ست������وردة من قÈ�������ش وجد منه������ا كميات 

كبرية يف اأوغاريت، وكانت موؤ�رصاً هاماً على 

عالقات Œارية وا�سعة كانت ترب§ اأوغاريت 

بقÈ�������ش ومط������رات كروية له������ا مثعÖ من 

على م������ع م�سكة مõدوجة، تõنرها  طرفها االأ

عن������د البطن خط������وط حمراء الل������ون، وهي 

من الط������راR امل�سيني الذي ا�ستوردته منطقة 

ال�ساحل ال�سوري بكميات كبرية والذي انت�رص 

يف املواقع الداخلية اأي†ساً من �سهل اأنطاكية 

حت������ى نهر الف������رات يف ال�رص¥ وع������È لبنان 

اإىل منطق������ة دم�سق وحت������ى فل�سطن جنوباً  

واÊ وموادها وتõييناتها ت�سبه  �سكل هذه االأ

ب�س������كل وا�س الفخار الكنع������اÊ الذي وجد 

جنوباً يف فينيقيا القدÁة يف منطقة �سيدا 

. كفرجرا

2- القطع احلجري������ة: “ثلت يف روؤو�ش 

مغاRل الن�سي������ وخرR للõينة وهي م�سنوعة 

fiلياً، ووجود املغاRل يف املدفن ي�سري ب�سكل 

وا�س اإىل وج������ود ن�ساء من بن الذين دفنوا 

فيه.

آنية �سغرية  3- قطع من الفريت: اأهمها ا

م†سلع������ة ال�س������كل، له������ا م�سكت������ان جانبيتان 

و�سحن وا�سع يتو�سط������ه ر�سم Rهرة اللوت�ش، 

وجد لهات������ن القطعتن مماKالت ع عليها 

انكومي يف قÈ�ش. يف مدافن 

 Rوõ4- قطع قلمية ال�س������كل م�سغولة بح

وتõيينات وهي عب������ارة عن م�سابك ومكاحل 

تخ�ش Rينة الن�ساء وهي �سناعة fiلية.

5- القط������ع الõجاجي������ة: ومنه������ا روؤو�ش 

 êجاõينة من الõات للRل للن�سي وخ������رRمغا

الطبيعي وكله������ا تخ�ش الن�ساء وهي �سناعة 

fiلية.

6- القط������ع الÈونõية: ومنه������ا طا�سات 

وق�سعات وم�ساحف و�سكاكن و�سنانري ل�سيد 

ال�سم������ك ودمية لغ������õال وقالو�سة  وجمموعة 

كب������رية من روؤو�������ش ال�سهام والنب������ال وروؤو�ش 

الرم������اì وخنجر، يذكرن������ا وجودها مبدافن 

 õونÈالتي انت�������رصت يف ع�رص ال املحاربن 

 õونÈالو�سي������§ وا�ستم������رت خالل ع�������رص ال

أمثل������ة كثرية عنها يف  احلدي������ث وقد وجدت ا

�سلحة  مواق������ع �سوري������ة ولبنانية وخا�س������ة االأ

املماKل������ة الت������ي ك�سف عنه������ا يف م�ستودعات 

موقع بيبلو�ش 

اأهمها Kقاالت  7- القطع الر�سا�سي������ة: 
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�سم������اك من اأجل  ل������õوم اأعمال �سي������ادي االأ

�سب������اك ال�سيد وه������ذا كان متوقعاً، وخا�سة 

ننا يف موقع جماور للبحر. الأ

8- القطع الف†سية: وجدنا خا“ن تخ�ش 

حل������ي الن�ساء حتم������ل �سطوحهم������ا تõيينات 

اختفت بع†ش معاملها.

9- الهي������اكل الع¶مي������ة: وجدت fiطمة 

أتلفته������ا الرطوب������ة العالي������ة، وقد  ومهرتF������ة ا

ا�ستطعن������ا انت�سال اأج������õاء من هيكل ع¶مي 

واحد احتف¶نا به كنموذê للدرا�سة.

 øaóŸG ‘ Ö«≤æàdG FÉàf

1- الوداF������ع والبقاي������ا ا÷ناõFي������ة التي 

نا عليها داخل املدفن وبعد مقارنتها مع  ع

مدافن مماKلة ع عليها يف اأوغاريت ومينة 

 Êالبي†سا ومدف������ن الق�رص امللكي يف ابن ها

توؤكد اأن تاريخ املدفن يعود اإىل القرن الثالث 

ع�رص قبل امليالد.

2- تدل البقايا الع¶مية داخل املدفن اأن 

أ�سخا�ش. عدد املدفونن فيه حوا› ع�رصة ا

3- اإن العناية يف بناء هذا املدفن العاFلي 

أKاKه ا÷ناõFي توؤكد وتدل  وقيا�سات������ه وغنى ا

�سخا�ش  على امل�ست������وi االجتماعي الهام لالأ

املدفونن فيه.

4- املدفن اأوغاريت������ي يف طراR عمارته 

وfiتوياته وتن�سجم عمارته اإىل حد كبري مع 

عمارة املدافن القÈ�سي������ة التي اكت�سفت يف 

. انكومي منطقة 

Kا ا÷ناõFي  5- اإن ت�سابه �سخ�سية االأ

والطق�ش الدفني يف ه������ذا املدفن وا�سحان 

وغاريتية. ومتفقان مع املدافن االأ

6- املكت�سفات داخ������ل املدفن يف غناها 

وتنوعها ت�س������ري اإىل عالقات Œارية متميõة 

مع عامل املتو�س§ وخا�سة قÈ�ش واليونان.

7- اإن خل������و املدفن م������ن اللقى امل�سنعة 

 Öيدل على نه Öالذه من املعدن الثم������ن 

جFõي تعر�ش له هذا املدفن.

8- يختلف هذا املدفن ب�سكل جFõي عن 

املداف������ن املكت�سفة يف اأوغاريت، وخا�سة من 

الناحي������ة املعمارية اإذ ال يوج������د فيه بÄر وال 

غرفة م†سافة وال مõراب نذري.

9- اإن التباين واالختالف يف ا÷Fõيات 

وبع†������ش التفا�سي������ل املعمارية م������ا بن هذا 

املدف������ن ومداف������ن اأوغاريت واب������ن هاÊ هو 

حالة ناŒة عن تطور وتعدد الطرR املعمارية 

ن�سانية للمدافن. والت�سكيالت االإ

10- ينتم������ي هذا املدفن اإىل حقل دفني 

وا�سع ك�سفت مع¶مه اأعم������ال التنقيÖ التي 

�سهده������ا موقع مينة البي†س������اء ما بن عامي 

1929-1935م
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وهنا نحÖ اأن ن�سري اإىل اأن هناك جمموعة 

�سباب Œع������ل قراءة وفه������م املدافن  م������ن االأ

وغاريتية تالقي �سعوبات كبرية وهي: االأ

وغاريتي������ة  االأ املداف������ن  تعر�������ش   -1

وموجوداته������ا للنه������Ö املتك������رر، وه������ذا ما 

نالح¶������ه يف املدافن الت������ي نهبت من خالل 

أو اإRاحة بع†ش  فت طاقة يف �سط املدفن، ا

حجارة املدخل م������ن اأجل الو�سول اإىل داخل 

املدفن و�رصق������ة fiتوياته، وهذا ما تعر�ست 

مثلة  وغاريتية ومن االأ له مع¶م املداف������ن االأ

عل������ى ذلك مدفن بيت رابان������و الذي اأRيحت 

حجارة مدخله، واملدف������ن رقم 101 ومدفن 

أورتينو الذي KقÖ �سطحه. بيت ا

أتلف������ت  2- العوام������ل الطبيعي������ة الت������ي ا

اخل�سÖ وا÷لد والقما�ش وال�سواFل وحتى 

الع¶م تلك املواد كانت ت�سكل جõءاً هاماً من 

Kا ا÷ناõFي، وتلفها جعلنا نخ�رص �ساهداً  االأ

هاماً حول امل�ساألة الدفنية وجمرياتها.

ألواì كتابية داخل  3- ع������دم العثور على ا

املدافن جعلنا ‚هل طقو�ش الدفن والعادات 

وغاريتي  والتقاليد ا÷ناõFية لدi املجتمع االأ

وما ” اكت�سافه من رقم فخارية تتحد عن 

مرا�س������م الدفن وهو لوì واحد فق§ اكت�سف 

 RS.34-126 عام 1973 ويحمل الرق������م 

يت†سمن ن�س������اً يتحد عن حفلة على �رصف 

خري نقماد وتتدخل يف  ملك اأوغاريت قبل االأ

تلك احلفلة العفاريت وهم الرفاFيون ال�سكل 

املرفق.

ولك������ي نذلل هذه ال�سعوب������ات ال بد من 

�سط������ورة يف فهم الطق�ش  االعتم������اد على االأ

وغاريتي والت������ي تفيد باأن عناية  الدفن������ي االأ

كب������رية كانت حتي§ باملتوف������ى ومرا�سم دفن 

معق������دة كان������ت “ار�ش عند ح������دو الوفاة 

 Ö������والتطبي والرتاتي������ل  املي������ت  كتح†س������ري 

نا�سي������د وطقو�ش �سحري������ة و�سلوات وقد  واالأ

دانيل واقهت،  أ�ساطري  وردن������ا قليل منها يف ا

. بعل وموت

اأما البقاي������ا املادية التي ” العثور عليها 

وغاريتية فه������ي تفيد باأن  داخ������ل املدافن االأ

وغاريتي كان يعطي اأهمية فاFقة  املجتمع االأ

مل�ساألة املوت ب�سكل عام وللطق�ش ا÷ناõFي 

ب�سكل خا�ش.

 iأل������ة الدفنية لد واأخرياً يب������دو اأن امل�سا

وغاريتي �ستك������ون دوماً مو�سع  املجتم������ع االأ

K������ار والتاري������خ والباب  جدل ب������ن علماء االآ

�سيبقى مفتوحاً للتاأويل واالفرتا�سات.

وه������ذا م������ا نالح¶ه ب�س������كل وا�س عند 

بحا التي تناولت  مراجعتنا للدرا�سات واالأ
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أ�سارت الدرا�سات  وغاريتية فقد ا املداف������ن االأ

الالحق������ة حول جمموعة املداف������ن التي كان 

قد نقبها ودر�سها كل������ود �سيفر خالل العقد 

ول من التنقيÖ يف اأوغاريت اإىل عدم دقة  االأ

تقديراته حول بع†������ش املالح¶ات التي اأتى 

بها، ومنها ما يخ�������ش املمار�سات ا÷ناõFية 

وغاريتين فقد ف�رص �سيفر اأن ن¶ام  ل������دi االأ

قنوات املياه فو¥ القب������ور كان لتõويد امليت 

، Kم  املõراب النõري باملياه واأطلق عليه ا�سم 

تاأتي الدرا�سات الالحقة لتوؤكد اأن ذلك لي�ش 

 iاإجراء خا�������ش بامل�ساكن لي�ش له �سو iسو�

وXيف������ة واحدة هي ت�رصيف املياه من خالل 

أو املدافن. �سبكة اإىل خارê املناRل ا

وفيما يخ�������ش الكوi يف جدران املدافن 

طعمة  أنها لتõويد امليت باالأ أك������د �سيفر ا فقد ا

Kم جاءت الدرا�سات الالحقة لتوؤكد اأن هذه 

�رصجة  الك������وi �سيدت وخ�س�س������ت لو�سع االأ

أننا  امل†س������اءة، ورمبا نرi غري ذل������ك، بدليل ا

أية اأ�رصجة داخ������ل املدفن رقم  مل نع������ على ا

1008 الذي قمن������ا بتنقيبه عام 1997 م يف 

مينة البي†سا، وهذا يدفعنا الفرتا�ش اآخر اأن 

تلك الكوi قد خ�س�س������ت لو�سع التقدمات 

أKناء  ن������ا يف داخلها ا أننا ع النذري������ة بدليل ا

أوانٍ  من الفخار ولي�ست  التنقيÖ على قطع وا

اأ�رصجة، ورمبا تاأتينا الحقاً افرتا�سات مغايرة 

وخا�سًة اأن بع†ش املدافن ال يحتوي على تلك 

الكوi نهاFياً.

هذا كله دف������ع بفران�سواR�سال اإىل القول 

اإن هن������اك م�ساكل عديدة يجÖ املبادرة اإىل 

أ�ش  حلها يف الدرا�س������ات القادمة عن قبور را

ال�سم������رة والعادات ا÷ناõFي������ة يف اأوغاريت 

وهذا يحت������اê اإىل درا�سة متع������ددة امل�سادر 

جنا�ش  ديان، الكتاب������ات، علم االأ Kار، االأ االآ

ع�س������ى اأن تاأتي باإجاب������ات �ستبقى داFماً غري 

. مكتملة

وه������ذا بدوره يدعون������ا اإىل نعول على ما 

Kرية م�ستقباًل من  �سوف ت¶هره التنقيبات االأ

مل  مقابر ون�سو�ش كتابي������ة �سوف تغذي االأ

لدينا لفهم امل�ساألة الدفنية وطقو�سها املعقدة 

وغاريتي. لدi املجتمع االأ

 äÉ«∏ªYh  øaGóŸG  ∫ƒM  äÉ MÓe

âjQÉZhCG ‘ øaódG

وغاريتية امل�سيدة  1- “تل������ك القب������ور االأ

داخل املن������اRل مداخله������ا امل�ستقلة من جهة 

ال�س������ار´ دون املرور بفناء املنõل وهذه امليõة 

ت�ساعد يف عمليات بيع و�������رصاء املناRل دون 

اإRعاê للمالكن ا÷������دد وهناك اأمثلة كثرية 

على Xاهرة املداخ������ل امل�ستقلة للمدافن من 
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-1608 جهة ال�سار´ وهي ما نراه يف القبور 

. 101-301-1045-1042

2- اإن هند�سة بناء املدافن يف اأوغاريت 

ه������ي هند�سة تبقى ب�سكله������ا الدقيق هند�سة 

فريدة يف �سوري������ة، ترتب§ بهند�سة تطبيقية 

بي†ش املتو�س§، وقد  خا�سة بحو�ش البحر االأ

 Êلف الثا انت�رصت انت�س������اراً وا�سعاً خالل االأ

أ�سكال متنوعة قبل امليالد، ولكن ب�سور وا

3- يوؤكد كلود �سيفر اأن املدافن العاFلية 

يف مينة البي†س������ا قد ا�ستخدمت خالل Rمن 

طويل، كما تثبت ذلك عمليات الدفن املتوالية 

K������ا ا÷ناõFي على  الت������ي حتتوي ب������ن االأ

اأغرا�ش لي�ست من نف�ش الع�رص، ونرi ذلك 

وا�سحاً يف القÈ الكب������ري الذي اكت�سفناه يف 

أنهم اتخذوا منذ اإن�ساFه  مينة البي†سا حيث ا

االحتياطات الالRمة مب������ا يوؤمن ا�ستخداماً 

طوياًل.

4- اإن عدم وجود قبور يف بع†ش املناRل 

ووجود مداخل لها م�ستقلة من جهة ال�سار´ 

Œعلنا نعتقد اأن تلك املدافن مل تكن ت�ستعمل 

للدفن، من قبل اأ�سحاب املنõل فق§، ولكن 

خرين م������ن العاFلة  من قب������ل املواطن������ن االآ

وا÷وار.

وغاريتين يف  5- يبدو اأن الرغبة لدi االأ

اإقحام الق������È يف املنõل تتجاوب مع احلاجة 

موات قرب  جداد االأ اإىل االحتفا ببقايا االأ

واF������ل تاأمن احلماية  حي������اء لي�ستطيع االأ االأ

للتالن.

6- اإن ع������ادات الدفن عن������د الكنعانين 

لف الثاÊ قب������ل امليالد كان  يف منت�س������ف االأ

ن�سÖ ÷ثة املي������ت عند دفنها اأن  الو�س������ع االأ

تك������ون ممدة عل������ى ال¶ه������ر واأن يكون اŒاه 

أ�������ش نحو ال�سمال، وكان������وا يدفنون امليت  الرا

م������ع م�سب������اì واأواÊ للطع������ام وال�رصاب مبا 

ي�سهد بوجود عقاFد غام†سة، وهي اأن امليت 

 Rكن اأن يروقه نو´ من املعي�سة على الطراÁ

املاألوف يف هذه احلياة الدنيا، وكانوا يدفنون 

الن�ساء ومعهن حليهن وكذلك الرجال يدفنون 

ب�سالحهم.

وغاريتي������ة حاًل  7- قدم������ت الديان������ة االأ

اأين  بدية التي يطرحها كل حي  للم�ساألة االأ

أين يذه������Ö موتانا? وذلك  ه������م موتانا? اإىل ا

أ�سا�سات كل  غرفة موت������ى يف ا  Èباإن�س������اء ق

منõل، ي�سب������ق هذه الغرف������ة درê يو�سل اإىل 

حيث تو�سع اأج�ساد املوتى 

8- ” ت�سيي������د القب������ور العاFلي������ة حتت 

أو الباحات ب�سق������ف مقنطر يذكر  البي������وت ا

بالنم§ الكريتي، وكان ال�رصداب املخ�س�ش 
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�سفل حيث كان على �سكل معبد  للدفن يف االأ

احت������وت جدرانه على ك������وات ونوافذ، ومن 

املرج������ اأن ا÷ثث مل تو�س������ع يف توابيت بل 

ر�ش مبا�رصة. على االأ

أن������ه ” لفه������ا باأغطية،  وم������ن املحتم������ل ا

ويرج �سعور النا�ش ب†رصورة تقدمي نو´ من 

التموين للميت.

واإذا كان ذل������ك �سحيح������اً ف�سيكون وKيق 

وغاريتي  ال�سلة مب�ساألة ما اإذا كان ال�سعÖ االأ

أ�سكال احلياة بعد املوت  ق������د اآمن ب�سكل من ا

واÊ ي�س������ري اإىل فكرة  ووج������ود الكوؤو�������ش واالأ

تõويد امليت بو�ساFل املعي�سة.

وغاريتي������ة حتت  9- تقب������ع املداف������ن االأ

غرفت������ن من املنõل يق������ع املدخل اإىل املدفن 

حتت غرفة وبهو الدفن حتت الغرفة الثانية 

املال�سقة.

وعن ا�ستخدامات هاتن الغرفتن اللتن 

�سيد حتتهما املدفن توؤك������د الدرا�سات لعدد 

من الغرف التي تعل������و املدافن وهي الغرف 

 1062 ،1044 ،1045 ،1042 رقام  ذات االأ

اأن املوج������ودات التي وج������دت فيها كا÷رار 

واÊ وغريها توؤك������د اأن هذه الغرف هي  واالأ

أنها  لال�ستخ������دام املنõ›، وال يوجد ما ي�سري ا

أية طقو�ش دفنية. ا�ستخدمت ملمار�سة ا

 Marchegay S. (Le mond de la Bible) – 1999. 

Yon M.(Callot O. L Habitat a Ougarit)-1997.                  

F.Salles J.F.(Le Centre de laVille) -1987.

Schaeffer C.F.A (SYRIA) -1933.        

Marguron J-C. (Akkadica)- 1983.        

Curtis J (Ras Shamra, Minet el- Beida, Ras Ibn Hani)- 1999. 

.البعثة الفرنسية املنقبة (رأس الشمرة) 929-1979 ترجمة فهمي الداالتي 1980دمشق

 Saliby N. (La. Syria au Bronze Recent) – 1982.

Albaneze L.(SYRIA)- 1929. 

10 -Salles J.F (Le Centre de la Ville)- 1987.  

.نسيب صليبي (احلوليات األثرية السورية) العدد 29-30 دمشق 1980-1979

امل�صادر
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.مجموعة من الباحثني (اآلثار السورية) ترجمة نايف بلوز فينا 1985

Philip G(Warrior BURIALS IN THE ANCIENT NEAR EASTERN BRONZE AGE) 

OXFORD 1995  

Marchgay (Le royaume el Ougarit)  2004.   

Callot A. (Textes Ougaritiques)  1989.  

.فيليب حتى (تاريخ سورية ولبنان وفلسطني) ترجمة جورج حداد بيروت 1958

Bordreuil P.(Syria memoire et civilization) -1993. 

¥µ
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يرانية كانت fiور احلديث الذي دار بيننا. وهنا ال  العالقات العربية – االإ

ن�سانية واالجتماعية  إن¶مة واحلكومات واإ‰ا العالقات االإ إن¶مة واحلكومات و
د عالقات اسد عالقات اسد عالقات االأ سق�سق� اأ

وىل -اأي العالقات  ال��ال��الأ ������ �ن كان ل����ن كان ل��� إيرانين، واإ إيرانين، و والثقافي������ة التي Œمع الع������رب واالإ

يرانية –دون  الر�سمي������ة- اأKرها يف الثانية. حيث مرت العالق������ات العربية االإ

أو ت�سوء  طردة عÈ التاريخ وكانت هذه العالقات تتح�سن سطردة عÈ التاريخ وكانت هذه العالقات تتح�سن سطردة عÈ التاريخ وكانت هذه العالقات تتح�سن ا سمبراحل م†سمبراحل م† مبراحل م†– مبراحل م†–  ������كس������كس������ك س�س�

أو اإيران على ال�سواء. ن¶مة احلاكمة �سواء يف الدول العربية ا التبعا لالتبعا لالأ
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������وس������وس������وؤا› لها: مل������اذا ي�سعر  س بحثن������ا ب�س بحثن������ا ب� أ  ب������دا

ش�ش�ش بع†ش  �و�و وامل������رء ب�سيء من الكراهي������ة يف نفوامل������رء ب�سيء من الكراهي������ة يف نف

��ن Œ������اه العرب عل������ى الرغم مما ���ن Œ������اه العرب عل������ى الرغم مما ���ن Œ������اه العرب عل������ى الرغم مما  �يراني����يراني��� االإ

يجمعهم م������ن دين م�سرتك نت������ عنه تاريخ 

انية?.. ما سانية?.. ما سانية?.. ما  سن�سن� إم�سرتك ع¶ي������م تفخر ب������ه االإم�سرتك ع¶ي������م تفخر ب������ه اال

ته سته سته  س ما مل�س ما مل� وال هوال هو وسوسوؤ سدفعن������ي لطرì مثل هذا ال�سدفعن������ي لطرì مثل هذا ال�

نيرانينيرانين حيث يتبنى  إل معاي�ستي لالإل معاي�ستي لالإ ال��ال��ال ������ �من خ����من خ���

ل حقيقة الفت ول حقيقة الفت ول حقيقة الفت  و حو ح هةوهةوهًة و م�سو م�س كثري منهم اأفكاراً

هم يف سهم يف سهم يف  سيران، بينم������ا يغا› بع†سيران، بينم������ا يغا› بع† إم������ي الإم������ي ال سال�سال�سال االإ

اف الدمار الذي ح������ل باف الدمار الذي ح������ل باإيران اإبان الفت  ف الدمار الذي ح������ل بسف الدمار الذي ح������ل بس سو�سو�

مثلة على  ن االون االون االأ وقوق قسوقسو سونهم ي�سونهم ي� سال�سال�سالمي لها، بل اإ االإ

 ، ، ور ، ور ر جندي �ساه ب جندي �ساه بوذلك كحر¥ وتدمري مكتبة  وذلك كحر¥ وتدمري مكتبة 

ش�ش�ش الت������ي يروونها عن  �س�س سوكذل������ك بع†ش الق�سوكذل������ك بع†ش الق�

 ، شلي�شلي�ش لي�ولي�و وبوب بسبس بر� بر�ستدمري مدينة تخت جم�سي������د  ستدمري مدينة تخت جم�سي������د 

الحدا التي الحدا التي البد  ش�ش�ش واالأ �س�س سوغري ذلك من الق�سوغري ذلك من الق�

تها ب�سكل معمق ستها ب�سكل معمق ستها ب�سكل معمق  سنه������ا ودرا�سنه������ا ودرا� امن التحقق ب�سامن التحقق ب�ساأ

حكام. الطالطال¥ االأ قبل اإ

نيرانينيرانين إن االإن االإ أ الو الو الب������د اأن ن�سري هن������ا اإىل ا

ال ين¶رون اإىل الع������رب ن¶رة واحدة فهناك 

ية جعلت ن¶رتهم سية جعلت ن¶رتهم سية جعلت ن¶رتهم  سيا�سيا� يا�سيا�س سامل كثرية، مع¶مها �سامل كثرية، مع¶مها � وعوعو

حدة Œاه وحدة Œاه وحدة Œاه  و مو م ن ون ون اأفكاراً و Áلكو Áلك flتلفة، فهم ال

ن والليبين والليبين ن��ن واللبنانين��ن واللبنانين ��ن واللبناني���ن واللبناني� �يتي����يتي��� يتي���ويتي���و و والكو والك نرينرين ريسوريسو سوال�سوال�

ندانيندانين.. دانيسودانيسو سو وال�سو وال� نديندين ديوديو وعوع عسعس س وال�س وال� نوامل�رصينوامل�رصين

á«æjódGh á«eƒ≤dG ÚJôµØdG ÚH

و املدقق يف التاريخ والباحث فيه يرi اأن 

اال�سطراد ال������ذي �سهدته وت�سهده العالقات 

بن الدول العربية واإيران لي�ش ح�ساد اليوم 

أم�������ش واإ‰ا هو نتيج������ة تراكمات قدÁة  أو ا ا

خ������الل تاريخ العالقات بينه������ا، يقول fiمد 

 : آية ا مداف������ع ا ح�سن������ن هيكل يف كتابه 

»تعد اإي������ران اأول اإقلي������م يف ال�رص¥ مل يدخله 

�س������الم والعروب������ة معا يف الق������رن ال�سابع  االإ

قباط يف م�رص واملوارنة  امليالدي. واإذا كان االأ

�سالم، فاإن  يف لبنان قد قبلوا العروبة بغري االإ

أقليات، اأما يف  مثل هذه املجموع������ات Xلت ا

اإي������ران فتوجد اأمة باأ�رصها فعلت عك�ش ذلك 

�سالم ولي�ش العروبة«. – قبلت االإ
Xل الدي������ن م�سيطرا عل������ى �سعوب هذه 

املنطق������ة من العامل لعدة قرون اإىل اأن انهارت 

مÈاطورية العثمانية وبداأ ع�رص القوميات  االإ

وىل، حيث  م������ع انتهاء احل������رب العاملي������ة االأ

 Öوجدت الفك������رة القومية الف†س������اء املنا�س

فكار  له������ا للتطور يف املنطقة حت������ت تاأKري االأ

�سلح������ة، وهكذا Xهرت القومية  الغربية واالأ

كمفه������وم جديد، حيث �ساع������د ا÷و ال�ساFد 

بع������د انتهاء احلرب يف تعõيõه������ا واإعطاFها 

بعده������ا التن¶ريي وو�سعه������ا يف اإطار وا�س 

وfiدد.



jQÉàال Éهªكëj äÉb Y ..ون«fاôj E’وا Üô©الE’وا Üô©الE

351 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

لق������د كان لهذا التوجه تاأKريه الكبري على 

يرانيون.  الع������رب وجريانهم اأي†ساً وخا�سة االإ

ف¶هرت القومية العربية وانت�رصت احلركات 

قط������ار العربي������ة كافة  الداعم������ة له������ا يف االأ

وح¶يت بتاأييد �سعبي كبري. اأما املنّ¶رون يف 

أبناء  أنه ل������و اأ�سب ا اإي������ران فقد تو�سلوا اإىل ا

مة  وطنهم واعن باأنف�سهم كاأفراد ينتمون الأ

يرانية،  مة االإ قدÁة معتõة بنف�سه������ا، اأي االأ

مكنه������م مقاومة دول الغرب التي اقتحمت  الأ

عليهم اأوطانهم.

طبع������ا مل تكن الفك������رة القومية لتتعار�ش 

مع الدين، بل على العك�������ش، فكلما اأ�سيبت 

الق†سي������ة القومية بنك�سة ‚د ال�سعوب التي 

تنا�سل م������ن اأجل احلفا عل������ى ا�ستقاللها 

ته������ر´ اإىل قلعة معتقداته������ا الدينية، حتمي 

نف�سه������ا داخل اليق������ن املطل������ق والقول هنا 

لهيكل.

¿Gôj E’ »eÓ°S E’G àØdG ≥FÉ≤M

أنه ل������و كان العرب  م������ن الالف������ت للن¶ر ا

أKناء الفتوحات  ق������د دمروا وخربوا يف اإيران ا

يرانين- ملا  �سالمية -كما يدعي بع†ش االإ االإ

�سالم، اأو حتى  يراني������ون ليقبل������وا باالإ كان االإ

اإنه������م لو قبلوا به لكان ذل������ك غ�سباً وعنوة، 

أنهم مل يقبلوا به فح�سÖ، بل  ولك������ن املالحß ا

كان مل�ساهماتهم الع¶يم������ة الدور الكبري يف 

�سالمية. فتاريخ  مÈاطورية االإ اإعالء �ساأن االإ

�سالمي������ة ال ي������õال يذكر بكل  احل†س������ارة االإ

فخر واعتõاR كاًل من ابن �سينا واأبي حنيفة 

واأحمد بن حنبل والflõ�رصي والثعالبي واأبي 

�سفهاÊ وابن ماج������ة والقõويني  الف������رê االأ

 Êم������ان الهم������ذاõم������ي وبدي������ع الRواخلوار

وال�سه������روردي وعم������ر اخلي������ام والفاراب������ي 

و�سيبوي������ه.. وغريه������م الكث������ري م������ن العلماء 

�سالم هو  والفال�سفة وال�سعراء الذين كان االإ

ن�سانية وقدموا  fiفõهم الرFي�سي، فاأغنوا االإ

علمهم اإىل جانÖ اإخوانهم من علماء العرب 

�س������الم هدية للب�رصية جمع������اء، هذا من  واالإ

جهة. وم������ن جهة اأخرi ف������اإن امل�سطلحات 

ن يف �سبه القارة  الدينية امل�ستخدمة حتى االآ

 Èآ�سيا الو�سط������ى وال�سن هي اأك الهندي������ة وا

�سالم،  يرانين يف ن�رص االإ �ساهد على دور االإ

مة لها كل هذه امل�ساهمات الع¶يمة  فكيف الأ

�سالمية اأن تكون قد رف†ست  يف احل†سارة االإ

أو قبلته غ�سباً واإكراها? �سالم ا االإ

آي������ة ا مطه������ري يف كتبه  كم������ا يذكر ا

العديد من احلقاF������ق التاريخية التي تدافع 

عن الفاحتن امل�سلمن لكل من اإيران وم�رص 

عند اتهام امل�ست�رصقن لهم بتهمة حر¥ مكتبة 
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جن������دي �ساه بور يف اإيران ومكتبة 

�سكندري������ة يف م�������رص، وي�سو¥  االإ

دلة على التكام������ل والتعاون بن  االأ

جندي �ساه  �سكندرية و االإ جامعتي 

بور يف الع�رص ال�سا�ساÊ موؤكداً اأن 

التعاون ب������ن ا÷امعتن كان ي�سل 

اإىل احل������د ال������ذي يجع������ل العلماء 

يقارنون تطور العلوم بينهما. 

 ‘ IQò````̀é````̀à````̀e äÉ`````̀bÓ`````̀Y

jQÉàdG

و ال نّدع������ي هن������ا اأن العالقات 

يرانية قد بداأت بعد  العربي������ة – االإ

ي������ران، ولكنها  �سالمي الإ الفت������ االإ

�سهدت نهو�ساً كبرياً وتطوراً �رصيعاً 

فالعالقات  املرحل������ة،  تل������ك  خالل 

يراني������ة “ت������د ع������È ع�سور  العربي������ة – االإ

قدÁة ج������داً وال�سواهد الثابتة يف تاريخ كل 

يرانين عدي������دة حيث ‚د  من الع������رب واالإ

وقاFع fiددة للتعاون بن الطرفن ت�سري اإىل 

طباء والفنين  تبادل اخل������Èات والعلماء واالأ

وال�سن������ا´ امله������رة، فقد �ساهم �س������كان �سبه 

جõيرة الع������رب ووادي النيل وبالد ال�سام يف 

يرانية، وتبدو  خميني������ة االإ بناء احل†سارة االأ

هذه امل�ساهمة وا�سحة، حتى يومنا هذا، يف 

بر�سبولي�ش اأو  آKار تلك احلقب������ة خا�سة يف  ا

.Rتخت جم�سيد على اأطراف مدينة �سريا

يرانية  يعود تاريخ العالق������ات العربية االإ

خمينية فقد كان العرب  أيام الدول������ة االأ اإىل ا

يقدم������ون البخ������ور واللب������ان والهدايا للملك 

قور�ش تعبرياً عن املودة والتقدير،  خميني  االأ

قمبي������õ يف عملية غõو  وا�ستع������ان بهم ابنه 

م�������رص ع������ام 550 قبل امليالد حي������ث اأمدوه 

با÷م������ال وامل������اء و�ساع������دوه م�ساعدة كبرية 

لواله������ا ملا “كن من الو�سول اإىل م�رص، كما 
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دارا عام 492 قبل امليالد  �ساعدوا خلف������ه 

يف حملته على بالد اليونان، ي�سري هريودوت�ش 

يف معر�������ش حديثه عن العالقات التي كانت 

قاFمة بن الع������رب والفر�ش يف تلك احلقبة 

آ�سي������ا الذين اأذلهم  اإىل اأن: »جمي������ع �س������كان ا

قورو�ش Kم قمبيõ بعده قد اعرتفوا ب�سلطانه، 

اإال العرب. فهوؤالء مل يخ†سعوا كالرقيق البتة 

ل�سلط������ان الفر�ش، واإ‰ا كان������وا قد حتالفوا 

معهم واأ�سبحوا حلفاء واأ�سدقاء لهم خا�سة 

بعد اأن مه������دوا الطريق لقمبيõ للو�سول اإىل 

م�رص«. وي¶هر اأي†ساً من كالم هريودوت�ش اإن 

لدارا هم  العرب الذين خ†سع������وا للفر�ش و

من ع������رب بادية ال�سام وم������ن كانت ديارهم 

يف فل�سطن وطور �سين������اء م�سرياً اإىل وجود 

فرق������ة ع�سكرية من عرب م�رص يف ا÷يو�ش 

الفار�سية التي كانت مب�رص.

á«îjQÉJ ógGƒ°T

و ال ن¶������ن اأن ه������ذا التوا�سل احل†ساري 

يراني������ن كان يقت�رص على  ب������ن الع������رب واالإ

أنه �ساد وعم يف فرتة  أو ا جوانÖ دون اأخرi، ا

Rمنية دون اأخرi، مع اعرتافنا مبا ل�سيا�سات 

الõعماء من تاأKري يف هذا التوا�سل، من حيث 

أو اإ�سعافه وRعõعته. فعلى  تقويته وتدعيمه ا

الرغم م������ن اأن �سبه ا÷õي������رة العربية Xلت 

�سباب ال  أو ال������روم الأ آمن������ة من غõو الفر�ش ا ا

تبدو غريبة اإذا ما اأخذنا الطبيعة ا÷غرافية 

واملناخية لها بعن االعتبار، اإال اأن التوا�سل 

مثلة على ذلك  اأخذ اأوجهاً متعددة وم������ن االأ

دع������م اأرد�سري ب������ن بابك قيام اإم������ارة احلرية 

مÈاطورية  عل������ى تخوم احلدود الغربي������ة لالإ

مارة  الفار�سي������ة واالع������رتاف با�ستق������الل االإ

ا�ستقالالً “ام������ا يف جميع �سوؤونها واأحوالها 

 iب�رصط اأن يقدم اأهلها الطاعة والوالء لك�رص

فار�ش، واأن يقوموا ب�سد كل اإغارة على بالد 

فار�ش والعرا¥ من نواحيهم مقابل اإعفاFهم 

أنه ومع بداية القرن ال�ساد�ش  تاوة اإال ا من االإ

امليالدي بدا مل������وك فار�ش بالتدخل ب�سوؤون 

مارة وتعي������ن ملوكها. وقد �ساعدت اإمارة  االإ

احلرية، دولة فار�ش، يف حروبها �سد الدولة 

الروماني������ة، وهذا ما يوؤك������ده fiمد فرê يف 

كتابه الفت العربي للعرا¥ وفار�ش: »لقد كان 

أKر كبري يف احل†سارة العربية،  هل احلرية ا الأ

فقد جابوا ارجاء ا÷õيرة العربية بالتجارة، 

وا�ستغل������وا بتعليم القراءة والكتابة، و�ساعدوا 

عل������ى ن�رص الن�رصانية يف ب������الد العرب، على 

أK������ر اعتنا¥ بع†ش ملوكه������م الدين امل�سيحي  ا

بع������د تركهم الوKني������ة، وكان اأهله������ا وا�سطة 

أيديهم انتقلت  بن العرب والفر�ش، وعل������ى ا
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احل†سارة الفار�سية اإىل بالد العرب«. حتى اإن 

العالقات بلغت من التطور يف عهد النعمان 

ول  أر�سل امللك الفار�سي يõدجرد االأ ول اأن ا االأ

أبناFه بهرام جور اإىل عرب احلرية لين�ساأ  اأكÈ ا

بينهم، ويتعلم ال�سيد. وكان بهرام جور هذا 

يع������رف العربي������ة كما الفار�سي������ة وقد ناRعه 

على امللك اأخوه بع������د وفاة يõدجرد، فعاونه 

العرب وتع�سبوا له، فلما اعتلى عر�سه مل ين�ش 

م������ا كان لعرب احلرية من ي������د عليه فقربهم 

واأعلى �ساأنهم.

أي†س������اً يف تاريخ  مثل������ة املعروفة ا ومن االأ

العالق������ات العربي������ة الفار�سية، م������ا دار بن 

�سي������ف بن ذي ي������õن وك�������رصi الفر�������ش انو 

حبا�������ش يف اليمن، حيث  �������رصوان من اأمر االأ

 ،Rد وهرFة مقاتل للقاÄ‰ماK اأمر iوىل ك�رص

الذي اأبحر بثمان �سفن و�سلت منها �ست اإىل 

ار�������ش اليمن حتمل �سبعمÄ������ة مقاتل لين†سم 

حبا�ش  اإليهم اأهل اليمن ويحاربون معا �سد االأ

ويخرجوهم م������ن اليمن ويتم تولية �سيف بن 

ذي ي������õن على اليمن واأر�سه������ا مقابل جõية 

�سنوي������ة، اإال اأن �سخ�ساً حب�سي������اً يتمكن من 

اغتي������ال �سيف فيعاود ك�������رصi اإر�سال قاFده 

م������ن لها وتولها  وهرR لليم������ن الذي اأعاد االأ

هو حت������ى مات، ومن بع������ده ابنه، حتى توىل 

باذان باأمر من ك�رصi اإدارة اليمن وبقي فيها 

�ش فاأعلن اإ�سالمه  حتى اأدرك عهد النبي 

أ�سلم معه قومه. وا

 ø`̀e ó```̀jõ```̀e ..äÉ````̀bÓ````̀©````̀dG ≥``̀ª``̀Y

ógGƒ°ûdG

مور بنتاFجها وخواتيمها ومن هنا  ولكن االأ

نقول اإنه ال اأدل على عمق العالقات العربية 

الفار�سي������ة، اإال ما و�سلت اإلي������ه امل�ساهرات 

دبية والفنية  املتبادلة اللغوية والعقاFدية واالأ

واالجتماعية يف املراحل التاريخية كافة بن 

هذين القومن ا÷ارين.

فامل�ساهرات اللغوية يعرفها العامة قبل 

النخب������ة، ولي�ست يف حاج������ة اإىل بيان، وهي 

يرانية،  قدÁة ق������دم العالقات العربي������ة االإ

أK������ر ال�ساعر العربي املعروف  فمعلوم مثال تا

ع�س������ى باللغ������ة الفار�سي������ة، وا�ستخدام������ه  االأ

رجوان والدهقان  بريق واالأ االإ مفرداتها مثل 

وال�سن والطنبور وقد تنبه بع†ش الباحثن 

بح������ا والدرا�سات يف ذلك  له������ذا فكتبوا االأ

ويف تاأKري اللغة الفار�سية على العربية.

وا�ستمر هذا التاأKر املتبادل بن الفار�سية 

والعربي������ة، العامي������ة ه������ذه امل������رة، بلهجاتها 

املتنوعة من خالل العثمانين. فاإذا افرت�سنا 

أو باآخر،  يرانين قد ا�سط������روا ب�سكل ا اأن االإ
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يف مرحل������ة من املراح������ل، اإىل هذا النو´ من 

التوا�سل م������ع اللغة العربية، ف������اإن العرب مل 

يكونوا جمÈين على اأخ������ذ هذا الكم الهاFل 

من مفردات وم�سطلحات اللغة الفار�سية يف 

عالم والف†ساFيات  وقت مل تكن فيه اأجهõة االإ

تي�رص لهم ذلك، اإال اأن يكون حجم العالقات 

أتاì ذلك، خا�سة واأن ر�سد هذه  الثقافية قد ا

أ�سماء النبات  العنا�������رص ي�سري اإىل تنو´ ب������ن ا

واحليوان وا÷ماد وبن الطبيعي وال�سناعي 

دوات واحلرف  طعم������ة واملالب�������ش واالأ يف االأ

وامله������ن وبن ا÷������د والهõل م������ن الهوايات 

فكار  أ�سم������اء املعاÊ والعقاFد واالأ لعاب وا واالأ

والطبيعة كما تتنو´ بن ال�سيا�سة واالقت�ساد 

دب واملو�سيقى والفن  واالجتما´ واحلرب واالأ

واللغ������ة، ولعل تنو´ هذه العنا�رص ي�سري اأي†ساً 

اإىل تن������و´ جماالت التوا�سل احل†ساري الذي 

” بن الطرفن.

كان������ت لغ������ة الفر�������ش يف عه������د الدولة 

ال�سا�ساني������ة هي اللغة الفهلوية ولكن مل ي�سل 

حمد اأمن– كثري من  اإلينا –والكالم هن������ا الأ

دبية الفهلوي������ة وال�سبÖ يف  K������روة الفر�ش االأ

�سالمي وا�سمحالل  ذل������ك انت�سار الدي������ن االإ

العقيدة الõراد�ستية، كما حلت اللغة العربية 

وحروفها fi������ل اللغة الفهلوي������ة وحروفها. 

أنه و�سل  وعل������ى الرغم من ذلك فال¶اه������ر ا

 Öوىل كت �سالم االأ اإىل امل�سلمن يف ع�سور االإ

كثرية فار�سية، فكثرياً ما يقول ابن قتيبة يف 

خبار: »ويف كتÖ العجم كذا..«  كتابه عيون االأ

و»قراأت يف كتاب ابرويõ اإىل ابنه �سريويه وهو 

يف حب�س������ه..«، وكثرياً ما ينقل �ساحÖ كتاب 

آدابهم  التاê يف اأخ������ال¥ امللوك عن الفر�ش وا

وكتبهم.

ومل يقت�رص التوا�سل اللغوي بن الفار�سية 

والعربية على ه������ذه امل�ساهرات واإ‰ا امتد 

لي�سم������ل الرتجم������ات بكافة جم������االت العلم 

دب، ونذك������ر هنا عل������ى �سبيل املثال تلك  واالأ

الرتجم������ة الع¶يمة التي اأ‚õه������ا الفت بن 

عل������ي البنداري يف العق������د الثالث من القرن 

ال�سابع الهجري يف دم�سق للملحمة الفار�سية 

املعروف������ة بال�ساهنامة، الت������ي كتبها ال�ساعر 

الفار�سي الفردو�سي الذي اأم†سى فيها Rهاء 

ع�رصين عاماً واأ“ها يف اأواخر القرن الرابع 

الهجري. كما ن�س������ري اإىل الرتجمات العديدة 

لرباعي������ات الفيل�س������وف الفلك������ي الريا�سي 

ك �سهرة وانت�س������اراً على نطا¥  ال�ساع������ر االأ

�سارة  عاملي عمر اخليام، وكذل������ك Œدر االإ

اإىل ال�ساع������ر �سعدي ال�س������رياRي الذي اأفرد 

الق�ساFد  أ�سعاره حتت م�سم������ى  ج������õءاً من ا
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أك م������ن ع�رصين  ، وه������ي ت†س������م ا العربي������ة

ق�سي������دة مطولة يف الرK������اء واملدي والغõل 

أ�سعاراً اأخرi متفرقة.  واحلكمة واملوع¶ة وا

 ßكذلك احلال بالن�سبة لل�ساعر امل�سهور حاف

ال�سرياRي الذي يõخر ديوانه باأبيات �سعرية 

عربية جميلة.

كما يعتقد الكثري من الباحثن واملحققن 

اأن امل�ساه������رات العقاFدي������ة والديني������ة التي 

يرانين، ومن قبلهم  تر�سخت نتيجة دخول االإ

�سالم������ي، ت�سكل حجر  الع������رب يف الدين االإ

الõاوي������ة يف العالقات بينه������م، فعلى الرغم 

مامية،  يراني������ن لل�سيعة االإ أك االإ من مي������ل ا

 Öأك العرب لل�سنة وا÷ماعة، فاإن ح وميل ا

طهار كان داFم������اً املحور الذي  اآل البي������ت االأ

يرانيون والعرب، وقد بلغت  يجتمع حوله االإ

امل�ساهرات العقاFدية ذروتها خالل اخلالفة 

العبا�سية، ويف عهد الدولة الفاطمية عندما 

م������ام احل�سن« عليه  اأقيم �رصي������ »راأ�ش االإ

Rهر ال�رصيف« يف القاهرة التي  ال�سالم، و»االأ

اأ�سبح������ت مركõ الدعوة حلÖ اآل البيت، كما 

أن�ساأ الفاطمي������ون مركõ دعوة اآخر يف اإيران  ا

تخرê فيه كب������ار الدعاة اأمثال نا�رص خ�رصو، 

 .ìي، واحل�س������ن ال�سباRوهب������ة ا ال�س������ريا

�سارة هن������ا اإىل اأن التوا�سل مل يكن  وŒدر االإ

يقت�رص على م�رص يف العهد الفاطمي واإ‰ا 

أي†ساً ديار ال�سام حيث ال تõال الكثري  �سم������ل ا

�رصحة واملقامات ماKلة اإىل يومنا هذا  من االأ

 ÖينR مث������ل مقام ال�سيدة رقية ومقام ال�سيدة

ومق������ام راأ�ش احل�سن يف م�سج������د بني اأمية 

الكبري.

وتعد حروب الفر‚ة، التي اأطلق عليها 

ا�سم احل������روب ال�سليبية، مثاالً �سارخاً اآخر 

مة  �سالم������ي على وح������دة االأ يف التاري������خ االإ

�سالمي������ة باأقوامها املختلفة، واإال ما الذي  االإ

كان ليجعل ال�سعوب ال�رصقية، املجاورة ب�سورة 

اأ�رصهم  خا�سة يهجرون دياره������م ويفارقون 

ويتعر�سون للموت اإال دفاعاً عن قد�ش اآمنوا 

مة،  بقد�ستيها، واإÁان������اً بديٍن واحٍد وحد االأ

واإخال�ساً ملثل غيبية روحية اآمنوا مبثاليتها، 

أ�سهل على  �ستاذ اأحمد لوا�ساÊ: ».. ا يقول االأ

امل������رء اأن يبتلع بحرية م������ن Rيت اخلرو´ قبل 

اأن يقتنع  باأن �ساعر الفار�سية الكبري �سعدي 

أ�سرياً بيد ال�سليبين يف  ال�سرياRي الذي وقع ا

ر�ش  طرابل�ش ال�سام كان يدافع عن عروبة االأ

ولونها القومي املناق†ش لقوميته..«.

أ مع  هذه امل�ساه������رات العقاFدية، مل تبدا

�سالم،  �سالمي، بل اإن ذلك �سبق االإ الدين االإ

 Öالذه êم������رو يذك������ر امل�سعودي يف كتابه 
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�رصحاً واإ�سعاراً عن ذهاب الفر�ش يف الع�رص 

 احل������رام وتق������دمي 
ّ

ا÷اهل������ي اإىل بي������ت ا

أ�سعار باللغة  م������ت ا p¶ُالهداي������ا الثمينة وقد ن

العربية بهذه املنا�سبة، يقول امل�سعودي: »قد 

أ�س������الف الفر�ش تق�سد البيت احلرام  كانت ا

وتطوف به تع¶يم������ا له.. وكان اآخر من ح 

منه������م �سا�سان ب������ن بابك.. وه������و اأول ملوك 

أبوهم الذي يرجعون اإليه..«. �سا�سان وا

äÉYÉØJQGh äÉ°SÉµàfG

طبع������ا ال نّدعي هن������ا اأن العالقات بن 

العرب والفر�ش كان������ت تعي�ش اRدهارا داFما 

واإ‰ا هي كغريها من العالقات بن ال�سعوب 

وارتفاع������ات.  انتكا�س������ات  ت�سه������د   ، واالأ

 iوالعالقات بن العرب والفر�ش مل تكن مبناأ

عن ه������ذه القاعدة فقد �سه������دت العالقات 

خ������الل 12 قرن������اً اأي منذ انبث������ا¥ ال�ساللة 

خميني������ة يف الق������رن ال�سابع قب������ل امليالد  االأ

وحتى �سق������وط ال�ساللة ال�سا�سانية مع الفت 

يران يف القرن ال�سابع امليالدي،  �سالمي الإ االإ

انتكا�سات من خ������الل العديد من احلروب، 

خميني على  فق������د ق†سى املل������ك قور�������ش االأ

�سوري������ة وهاج������م مملك������ة  مÈاطوري������ة االآ االإ

آ�سيا ال�سغ������رi و�سار من بعده امللوك  بابل وا

االخمينين على نهجه احلربي ومنهم امللك 

كمبوجيه   Êالث������ا õول وقمبي داريو�������ش االأ

الذي احتل م�رص الفرعونية وحكمها وامللك 

. وقد خف ال�رصا´  خ�سايار�ساه اح�سور�ش 

�سكندر املقدوÊ بن النهرين  بعد اأن فت االإ

وبالد فار�������ش حيث حك������م ال�سلوقيون هذه 

املناطق ملدة اأك من ق������رن. كما اأن التاريخ 

يذك������ر ما قام به �سابور الثاÊ امللقÖ ب�سابور 

كت������اف حيث ن������كل مبعار�سيه العرب  ذو االأ

املتمردين �س������ده يف البحرين وجنوب اإيران 

أكتافهم. من خالل KقÖ ا

 Iô f  ..á«°SQÉØdG  á«eƒ≤dG  ácô◊G

kÉHôb ÌcCG

يرانية دخلت  اإال اأن العالقات العربية االإ

�سالمي لبالد  ع�������رصا جديدا بعد الفت������ االإ

فار�������ش، وتتلخ�������ش هذه العالق������ات بثال 

مراحل تاريخية م������رت بها احلركة القومية 

وىل امتدت من القرن  الفار�سي������ة: املرحلة االأ

الثال������ث الهجري القمري وحتى نهاية القرن 

الرابع الهجري القمري حيث �سهدت انبثا¥ 

احلركة ال�سعوبية املعادية للعرب وتطورها، 

وخري ما Áثله������ا Kقافيا ال�ساع������ران دقيقي 

وفردو�س������ي. واملرحلة الثاني������ة  “تد ما بن 

القرن الرابع الهجري القمري والقرن الثالث 

ع�رص الهج������ري القمري حيث �ساد العالقات 
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يجابي ب������ن الثقافتن  جو من التفاع������ل االإ

الفار�سية والعربية مل������دة األف عام، اأدi اإىل 

تط������ور اللغ������ة الفار�سية، كما Xه������ر �سعراء 

وموؤرخون ع¶ام ذا´ �سيتهم يف العامل كجالل 

 ßالدي������ن الرومي والبيهق������ي و�سعدي وحاف

ال�سرياRين. اأما املرحل������ة الثالثة فبداأت يف 

القرن الثالث ع�������رص الهجري القمري حيث 

ول من القرن التا�سع  Xهرت يف الن�س������ف االأ

ع�رص اأوىل ب������وادر احلركة القومية الفار�سية 

�سالم واحلاملة بع�سور ما  املعادية للعرب واالإ

�سالم التي كانت ت�سورها بالفردو�ش  قبل االإ

املفقود. 

�سارة اإىل اأن  الب������د يف هذا ال�سيا¥ من االإ

يرانية- العربية احلديثة، قد  اخلالف������ات االإ

 ،Êبداأت مع ذيول ال�رصا´ ال�سفوي- العثما

Kم القاجاري- العثماÊ وما رافقه من تدخل 

اأجنبي اأج������ نار الفتنة واأذكى روì اخلالف 

وال�������رصا´.  ورغ������م اأن املعرك������ة الع�سكرية 

ُح�سمت ل�سال������ العثمانين بعد اأن خ�رصت 

اإي������ران املعركة يف »جالدي������ران« عام 1514، 

ي������راÊ- الرتكي،  ف������اإن ال�رصا´ الثق������ايف االإ

واملتجل������ي بالتناف�ش املذهب������ي، ا�ستمر حتى 

Rوال الدول������ة العثماني������ة م������ع نهاية احلرب 

آKاره ال�سلبية  وىل.، كم������ا كانت له ا العاملية االأ

– الت������ي ال ن������õال نعاÊ منها حت������ى اليوم - 
�سالمي������ة عموماً وعلى العرب  مة االإ على االأ

مة  كونهم ي�سكلون عن�������رصاً هاما يف بناء االأ

�سالمية. االإ

Qò◊G »Nƒàd IƒYO

اإن ملف العالق������ات الثقافية بن العرب 

يرانين ملف �سخم و�ساFك، ملا حلقه من  واالإ

ت�سوهات وحيك حوله من موؤامرات �سخمة 

ط������وال التاريخ به������دف Rعõع������ة العالقات 

و�رصبه������ا من جهة، وملا تركت������ه ال�سيا�سة من 

أKر على ه������ذا امللف من جه������ة اأخرi. كما  ا

اأن تعدد اأوج������ه التوا�سل احل†ساري وتنوعه 

-كم������ا اأ�رصنا- يجعل م������ن العمل على هكذا 

أو�سع من جمرد جه������ود فردية متناKرة  ملف ا

هنا وهن������اك، لذا من ال†������رصوري اأن تراجع 

العالق������ات الثقافية من جدي������د حتى تكون 

أ�سا�ساً �ساحلاً لتاأمن امل�سال اال�سرتاتيجية  ا

لكال الطرفن يف امل�ستقبل القريÖ والبعيد، 

أنه توجد حتدي������ات، ولكن اإمكانية  ال �س������ك ا

اإRالتها رهن باإق������رار عالقات قوية وحميمة 

بينهما، اإن عدم وج������ود ات�ساالت مع وجود 

فقر يف املعلوم������ات والتعارف Áكن اأن يحل 

عن طريق تفاهم وتن�سيق بن ا÷هات املعنية 

واملتخ�س�سن لدi الطرفن.
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و نح������ن اإذ نوؤكد على �������رصورة مراجعة 

آل������ت اإليه العالق������ات الثقافية  ودرا�س������ة ما ا

يرانين والع������رب، ن�سدد على �رصورة  بن االإ

مور يف �سياقه������ا التاريخي، والتنبه  اأخ������ذ االأ

اإىل ال¶روف ال�سيا�سي������ة واالجتماعية التي 

اأحاطت مبرحلة ما من تاريخ هذه العالقات. 

حي������ث نرi على �سبيل املث������ال اأن �سورة غري 

ن�سان  �سادقة وغ������ري �سليمة قد ر�سم������ت لالإ

دب  العربي من خالل ‰������اذê متعددة يف االأ

الفار�سي املعا�������رص مثل بع†ش كتابات fiمد 

علي جم������ال Rاده و�س������اد¥ هدايت و�ساد¥ 

جوب������ك ومهدي اأخوان Kال������ث ونادر نادربور 

أنه  وطاهره �سف������ار Rاده و�سيمن دان�سوار. وا

” تروي هذه ال�س������ورة امل�سوهة يف مرحلة 

معينة خالل حك������م ال�ساه لت�سل اإىل املناه 

الدرا�سي������ة يق������ول غالم علي ح������داد عادل: 

»م������ن اأهم م�سخ�سات تلك الفرتة هو ترجي 

�سالمية  العن�رصية القومية عل������ى الديانة االإ

يران القدÁة  همية الق�س������وi الإ واإعطاء االأ

وو�سف فت اإيران على اأيدي امل�سلمن العرب 

أنه م������ن الفتوحات الوح�سية والهمجية  على ا

أع������راب بال ح†سارة قد  لقوم غري مثقفن وا

هجموا على مدينة ع¶يم������ة م�رصقة وكانوا 

ال�سبÖ يف انحط������اط اإيران القدÁة اإ�سافة 

�سالمي  اإىل ع������دم االلتفات اإىل املجتم������ع االإ

العاملي وبالطب������ع عدم االلتف������ات اإىل العامل 

همية..«. أنه جõء بال االأ العربي على ا

اإال اأن هذه الكتابات كانت نتيجة Xروف 

وفك������ر معن ” الرتوي له يف مرحلة معينة، 

دب  وال Áك������ن تعميم هذه الن¶������رة على االأ

ي������راÊ عام������ة بتاريخه الطوي������ل اأو حتى  االإ

املناه الدرا�سي������ة احلالية وال�سابقة، ونحن 

أو  هنا ل�سنا ب�سدد الدفا´ عن هذه الكتابات ا

اإدانتها واإ‰ا دعوة لتوخي املõيد من احلذر 

والت�سل باملو�سوعية والدقة يف درا�سة هذه 

املرحلة حتديداً من العالقات الثقافية. يقول 

يرانين:  نا�������رص بوربريار، اأح������د النا�رصين االإ

»يو�س لنا هذا الكتاب مدi ارتباك مثقفينا 

يف تبين هويتنا القومية ويبحث عن فجاجة 

مع������اداة العرب والت������ي اأ�ساب������ت تقريباً كل 

يراÊ املعا�������رص باالعتالل ونخرته  دب االإ االأ

حت������ى م�ستويات������ه العالية«. وي†سي������ف: »اإن 

العداء للعرب ب������ن اأ�سحاب الراأي يف اإيران 

خري،  Xاهرة حديث������ة العهد مل تتعد القرن االأ

فعندما ندر�ش �سبÖ هذا العداء الالمعقول 

�سد ال�سعوب العربية املجاورة التي ت�ساركنا 

يف الدي������ن، ن������رi اأن هذا ح�س������ل يف عهد 

 Öال�ساه ر�سا بهلوي، حيث يت†س لنا اأن اأغل
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املثقفن والكّتاب تقريباً يتفقون ويتناغمون، 

قل يف مو�سو´ مع������اداة العرب، مبا  عل������ى االأ

يتقاطع مع رغبات ال�ساه ر�سا بهلوي«.

و ن������رi يف ه������ذا القول تلخي�س������اً لتلك 

املرحل������ة م������ن تاري������خ العالق������ات الثقافية 

يرانية - العربية، فو�سول بهلوي اإىل عر�ش  االإ

اإيران تõامن مع تعõيõه لفكرة القومية التي 

أ�سلفنا- ولهذا  كانت �ساFدة يف الع������امل -كما ا

ن�سهد العديد من املق������والت يف هذا ال�ساأن، 

يقول �س������اه ر م�سكوب: »كانت اإيران �سجرة 

�سالم لكنها نبتت  جديدة ُغر�ست يف منا االإ

يف ترب������ة ذاكرته������ا القومي������ة اخلا�سة بها«. 

حõاب ذات النõعة القومية  ويدل انت�سار االأ

الفار�سية املت�سددة على اأن هذه املقولة كانت 

و�ساط، كحõب  تلق������ى رواجا عند بع†������ش االأ

»ب������ان ايراني�ست« وح������õب »�سومكا« يف عهد 

رFي�ش الوRراء الراحل fiمد م�سد¥.

اإن ه������ذا الدور التحري†س������ي الذي كانت 

جنبية –وال ت������õال– مل يكن  تلعب������ه القوi االأ

أنها  خر، فكم������ا ا لي�سته������دف طرف������اً دون االآ

لعب������ت دوراً يف حتري†������ش النخ������Ö الفكرية 

يف اإيران والن¶������ام ال�ساهن�ساهي اأي†ساً �سد 

العرب، فق������د �سعت لدعم بع†ش االŒاهات 

القومي������ة العربية وحملها على  عداء اإيران. 

ول������و ا�ستهدفت ه������ذه التوجه������ات القومية 

ن¶ام ال�ساه فق������§ لكان ذلك طبيعياً، بحكم 

وقوف ال�ساه �س������د م�سال العرب يف دعمه 

مريكية يف  لل�سهاينة ودولته������م ولل�سيا�سة االأ

جنبية “كنت من  املنطقة، ولكن الق������وi االأ

حرف عداء بع†ش ه������ذه التوجهات القومية 

العربي������ة لي�سب العداء موجهاً اإىل كل اإيران 

تاريخاً و�سعباً ومذهباً، فكتÖُ التاريخ وتاريخ 

دب والكتÖ الدرا�سي������ة يف بع†ش البلدان  االأ

أوا�س������§ القرن  ت خا�س������ة ا العربي������ة امت������الأ

املن�������رصم باحلدي������ث عن اإي������ران باأنها كانت 

�سالمي م�سدراً للحركات  على مّر التاريخ االإ

للõندقة  الهدامة املعادية للع������رب وم�سدراً 

حل������اد واملجون، وعن اخلط������ر الفار�سي  واالإ

املتوا�سل �سد العرب.

بينما نالح������ß التغيري ا÷������ذري الذي 

يرانية،  �سالمي������ة االإ ح�سل بع������د الث������ورة االإ

وا�ستهدف جميع املناحي، فعدا عن التعاطف 

الر�سم������ي وال�سعب������ي ا÷ارف م������ع الق†سايا 

الفل�سطينية،  الق†سي������ة  وخا�س������ة  العربي������ة 

أي†س������اً املناه الدرا�سية،  ف������اإن التغيري طال ا

ي†سيف حداد ع������ادل: ».. اتخذت احلكومة 

�سالمي������ة يف اإي������ران من������ذ 1979 مواقف  االإ

أم������ام اإيجاد اأي تناق†ش  تقوم على التحفß ا
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يرانية والديانة  بن العن�رصين: القومي������ة االإ

يران  �سالمية، واالمتنا´ عن املدì املفرط الإ االإ

حوال  و�سا´ واالأ القدÁة من خالل تقدمي االأ

 Êيرا ال�سيا�سية واالجتماعية يف املجتمع االإ

ن¶ار  �س������الم مبو�سوعية، ولف������ت االأ قبل االإ

اإىل اأن �سق������وط الدولة ال�سا�سانية كان نتيجة 

�سعفها وانحطاطها اأمام قوة اإÁان امل�سلمن 

 Êيرا العرب، والرتكيõ عل������ى اأن املجتمع االإ

�سالمية الكبرية وان  �رصة االإ هو ع†س������و يف االأ

�رصة هو املجتمع العربي  احد اأع†ساء هذه االأ

وان التوجه اإليه يح¶ى باأهمية خا�سة..«

�ساف������ة اإىل ف�س املج������ال اأمام  هذا باالإ

يراÊ لي������RÈ تعاطفه مع الق†سايا  ال�سعÖ االإ

العربي������ة عموم������اً والق†سي������ة الفل�سطيني������ة 

خ�سو�س������اً، ب������ل اإRكاء هذا احل�������ش الرفيع 

 Öوتاأييده ر�سمي������اً، يقول الدكتور علي اآذر�س

يف درا�سة له بعن������وان »الق†سية الفل�سطينية 

يراÊ«: »�سمن عوامل  يف �سمري ال�سع������Ö االإ

مل التي كان������ت �ساFدة يف اإيران  اخليبة واالأ

عل������ى مر الع�سور، Xهرت ح������ركات قيل اإن 

بع†سه������ا اأعلن تخلّيه عن امل�������رصو´ الر�سا› 

ل�سال العامل القومي، مثل حركة به اآفريد، 

�ستاذ  و�سنباد، واإ�سحا¥ ترك، والراوندية، واالأ

�سي�ش، واملقّنع، غري اأن الغالبية الع¶مى من 

يرانية كانت منحاRة اإىل امل�رصو´  ا÷ماهري االإ

�سالم������ي، وه������ي التي ق†س������ت على هذه  االإ

يرانين  احلركات القومية«. م†سيفاً: »اإن االإ

�سالمي يقّدمون  Xلوا منحاRين اإىل امل�رصو´ االإ

كل ما عندهم من ر�سيد ح†ساري لنمّو دوحة 

أية نõعة  �سالمية، ورف†س������وا ا احل†س������ارة االإ

ا�ستعالFي������ة قومية داع������ن اإىل امل�ساواة بن 

الع������رب والعجم، واأيدهم يف ذلك الر�ساليون 

م������ن العرب وا÷ماه������ري العربي������ة املتدينة. 

يرانية  يرانيون يف Xل احلكومات االإ وبقي االإ

املتعاقب������ة واملتõامنة مث������ل الدولة ال�سامانية 

والõيارية والعلوية والبويهية وحتى ال�سفوية 

يرانية  والقاجارية يجعلون الروì القومية االإ

�سالمي للحياة، وال يرون  يف خدمة امل�رصو´ االإ

�سالم،  يرانية واالإ اأي انف�سال بن القومية االإ

يرانين والعرب«. وال بن االإ

و لك������ن الطر¥ الر�سمي������ة لي�ست بكافية، 

يرانيون عموم������اً من قلة  حي������ث ي�ستك������ي االإ

ما يعرفونه عن الع������رب. فما يعرفه العرب 

يراني������ون عن بع†سهم البع†ش قليل جداً،  واالإ

يراÊ يعرف عن  أو االإ واحلقيق������ة اأن العربي ا

أك������ مما يعرف عن Kقافة  الثقافة الغربية ا

خر. لذا نرi من ال†رصوري تفعيل  الطرف االآ

هلي وتعميق  التوا�سل بن جمعيات املجتمع االأ
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العالقات بن النخÖ الفكرية والثقافية مبا 

يخ������دم ال�سعبن ا÷ارين، ه������ذا اإ�سافة اإىل 

عالمي من كال الطرفن  �رصورة االنفتاì االإ

خر. على االآ

QÉ¡°üf’G

أياً كان م�سدره – ما  ال ينك������ر التاريخ – ا

�سالمية من رقي  و�سل������ت اإليه احل†س������ارة االإ

ن�سانية  و�سمو، وما قدمته من خدمات جلية لالإ

جمعاء وما ن�رصته من Kقافة املحبة والت�سام 

مثلة  أبرR االأ خا�س������ة يف مراحل قوتها ولعل ا

على ذلك ما تناقلته كتÖ التاريخ عن الدولة 

. وهذا الرقي وال�سمو  ندل�ش موي������ة يف االأ االأ

ن�ساÊ والديني مل يكن  احل†ساري والت�سام االإ

ليتحقق ل������وال التماêR احل†ساري بن العرب 

�س������الم وجريانهم  اأول من ن�������رص ر�سالة االإ

عموماً والفر�ش خ�سو�ساً لقربهم ا÷غرايف 

�سالم وهذا  والعالقات التي ربطتهم قبل االإ

ما و�سل������ت اإليه العديد م������ن الدرا�سات من 

�ستاذ  بينها درا�سة الن بريف������ت الفرن�سي واالأ

بكلي������ة الكول������ دي فرن�ش والوRي������ر ال�سابق 

املعج������õة يف االقت�س������اد:  وكان������ت بعن������وان 

، حيث  م������ن امل������دن الفينيقي������ة اإىل اليابانية

خل�س������ت الدرا�سة من خالل مقارنة Kقافات 

ودول متقارب������ة يف املعطي������ات االقت�سادي������ة 

ن�سانية، اإىل اأن املعجõة االقت�سادية التي  واالإ

حققته������ا بع†ش ال�سع������وب كامنة يف الثقافة، 

فهناك بع†ش الثقافات التي تقف عاFقا اأمام 

حتقي������ق ‰و اقت�سادي، بينما هناك Kقافات 

تُعRُõ وتقط������ر هذا النمو،وي������كاد املوؤلف اأن 

ي�س������ل اإىل قناعة ب������اأن الثقافة هي القاطرة 

احلقيقي������ة للتنمية، كم������ا اأن التخلف هو يف 

حقيقته تخلف Kقايف.

أنه من امل†سلل ف�س������ل الثقافة عن  كم������ا ا

علي طريق������ة املدر�سة الفل�سفية  احل†سارة 

ملاني������ة اإذ اإن احل†سارة هي الثقافة على  االأ

نطا¥ وا�سع، وكالهم������ا ي†سم املعايري والقيم 

واملوؤ�س�س������ات وطر¥ التفك������ري وعلقت عليها 

أ�سا�سي������ة يف كل  اأجي������ال متعاقب������ة اأهمي������ة ا

املجتمع������ات، فاحل†س������ارة ه������ي اأعلى Œمع 

Kقايف بن الب�رص، وه������ي اأعر�ش واأرحÖ من 

الهوية الثقافية.

و يخط������Å من يخ†س������ع توليفة احل†سارة 

�سالمية ملعايري احل†س������ارة الغربية، فلكل  االإ

ح†سارة خ�ساF�سها وتوليفتها اخلا�سة ومن 

هن������ا نرi اأن الغرب ه������و توليفة من الديانة 

امل�سيحي������ة واللغة الالتيني������ة وف�سل ال�سلطة 

الدينية عن الدنيوية والتعددية االجتماعية 

وال�سيا�سي������ة، واملجتم������ع امل������دÊ، وحق������و¥ 
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ن�س������ان، وخ�ساF�ش اأخ������رfl iتلفة والتي  االإ

“ن جمتمعة الغ������رب خا�سيته التي نعرفه 

بها.

�سالمية  بينم������ا ‚������د اأن احل†س������ارة االإ

–كونها اإ�سالمي������ة اأوالً و�رصقية Kانياً –ت�سكل 
توليفة تتح������دد مالfiها من خالل التداخل 

أK������رة باللغة  بن الدي������ن والدولة، ولغات متا

أولوية  العربية، قي������م العاFلة واملجتم������ع لها ا

على القيم ال�سخ�سية.

مة  وم������ن هنا يالحß اأن انتماء اإيران لالأ

 iأو للغرب كان مو�سع بحث لد �سالمي������ة ا االإ

يرانين، يف م�س������ا´ من قبلهم  املفكري������ن االإ

يرانية وانتماFها يف مرحلة  لتحديد الهوية االإ

�سه������دت الكثري من العب������ث ال�سيا�سي بتاريخ 

املنطق������ة، يقول ال�سهي������د مرت†سى مطهري: 

�سا�ش يف تعين حدود  »اإذا تقر اأن يك������ون االأ

ري، كانت  يراني������ة هو العن�������رص االآ مة االإ االأ

النتيجة يف نهاي������ة املطاف هو االقرتاب من 

العامل الغربي، وكان لهذا االقرتاب يف �سريتنا 

أKار اأخطرها  القومي������ة وال�سيا�سية تبع������ات وا

�سالمية املجاورة الغري  االنقطا´ عن االأ االإ

آرية واالرتباط باأوروبة والغرب، وعلى العك�ش  ا

فيما اإذا جعلنا مالك اأمتنا ون¶امها الفكري 

ربعة  وال�سلوكي واالجتماعي لهذه القرون االأ

آنذاك م�سرية  خرية، اإذ يكون لن������ا ا ع�������رصة االأ

وتكليف اآخر مغاير وflتلف، وي�سب العرب 

ندوني�سيون وال�سينيون  تراك والهنود واالأ واالأ

بالن�سبة لنا اأ�سدقاء، بل اأقرباء«.

م������ة م�ستقلة منفردة  فحتى ل������و اأمكن الأ

اأن تنت وتب������د´ وتعط������ي، اإال اأن االحتكاك 

والتوا�سل والتالق والتعاون ي†ساعف كمية 

بدا´ ويو�سع م�ساحة  نتاê ويرفع نوعية االإ االإ

العط������اء، ولÄن كان التاريخ ق������د علمنا هذا 

أي†ساً  الدر�ش العملي الواقع������ي، فقد علمنا ا

أنه كما كان االحت������كاك والتوا�سل والتالق  ا

متن،  عÈ التاريخ �سبيل نفع وخري متبادل لالأ

كان االنقط������ا´ والتباعد �سبي������ل �رصر و�سوء 

وخ�رصان.

ل������ذا ‚������د اأن اخلالف������ات ب������ن العرب 

يراني������ن، �س������واء كان������ت بفع������ل عنا�رص  واالإ

أو داخلية م�ستغلة خارجياً، لي�ست  خارجي������ة ا

يف �سال������ دول املنطقة، فه������ذه اخلالفات 

امل�سلحية لها فعلها الكبري يف تعميق التناق†ش 

احل†س������ارة  يف  املختلف������ة  الثقاف������ات  ب������ن 

الواح������دة، ولقد لع������Ö اال�ستعم������ار الغربي 

ه������ذه اللعبة خ������الل �سني الق������رن الع�رصين 

يراني������ن، ولقد Rاد من حدة  بن العرب واالإ

هذه االختالف بروR النõعات القومية ذات 
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املنح������ى ال�سيفوÊ. كما اأن احلاجة اأ�سبحت 

ملح������ة لالنتهاء من اخلالفات املفهومية بن 

Kقاف������ات احل†س������ارة الواح������دة، وح�سم هذا 

 õاملو�سو´ من كال الطرفن من خالل الرتكي

على نقاط االلتقاء والتو�سل اإىل اتفا¥ فيما 

يتعلق بالنقاط اخلالفية.
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مع د. اإح�سان الهندي:

مو�سوعة متنقلة

ÖæسT ƒHCG ∫Oعا : QGƒ````````````ح
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إÁك������ن القول اإن د. اإح�سان الهندي هو مو�سوعة متنقلة بكل ما يف الكلمة  إÁك������ن القول 

من معنى، فبعد اأن اأعطى كتباً عديدة يف العلم والتاريخ الع�سكرين، ان�رصف 

ت الثورة ال�سورية الكiÈ، ومنه انتقل رصت الثورة ال�سورية الكiÈ، ومنه انتقل رصت الثورة ال�سورية الكiÈ، ومنه انتقل  رص لفرن�سية ح†رص لفرن�سية ح† ق، فرتجم كتاباسق، فرتجم كتاباسق، فرتجم كتاباً سىل دم�سىل دم� اإ

عبية بثال لغات، العربية، سعبية بثال لغات، العربية، سعبية بثال لغات، العربية،  سمثال ال�سمثال ال� در كتاباسدر كتاباسدر كتاباً عن االأ س�س� اعبي، فاعبي، فاأ عبي، فسعبي، فس سىل الرتا ال�سىل الرتا ال� اإ

ف الهندي عن مراحل حياته سف الهندي عن مراحل حياته سف الهندي عن مراحل حياته  سنكليõي������ة، ويف هذا احلوار يك�سنكليõي������ة، ويف هذا احلوار يك� إوالفرن�سية، واالإوالفرن�سية، واالإ

املتعددة.

ألتقي يف هذا العدد بهذا الرجل املو�سوعة. Ê رصÊ رصÊ اأن ا رصنه لي�رصنه لي� اإ

Eح�سان æ¡dGد…: EGح�سان æ¡dGد…: Eح�سان æ¡dGد…:   .O

áقلæàe áعƒس�ƒe

…Qƒض �سUاbو ÖjOCG ❁

ò

❁
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á°SGQódGh ICÉ°É°É ûædGh ódƒŸG -°ûædGh ódƒŸG -°

ول������دت يف مدينة حماة عام • ول������دت يف مدينة حماة عام • ول������دت يف مدينة حماة عام 1931، يف 

م فيها اأمين،  ب واالأ عاFل������ة مكافحة، كان االأ

ولكنهما يتفوق������ان يف Kقافتهما العملية ويف 

اخÈاخÈاتهم������ا احلياتية، ولذا حر�س������ا على اأن 

 Öع سع سع الكت سعن لو�سعن لو� عن لو�سعن لو�س س�س� يكون يف منõلنا حيõين وا

عا سعا سعا  سم »كتبية«، وقد و�سم »كتبية«، وقد و� م »كتبية«، وقد و�سم »كتبية«، وقد و�س س�س� تقب������ل حتت ستقب������ل حتت ستقب������ل حتت ا سمل�سمل� يف ا

رية سرية سرية  سلكرمي و�سلكرمي و� خاسخاسخاً من القراآن ا س ن�س ن� قتاوقتاوؤقتاً وفيه������ا موفيه������ا م

ري سري سري  سل�سل� اخلرياخلريات وبع†ش ا املولد النبوي ودالFل ا

عبية..سعبية..سعبية.. سل�سل� ا

وكنت من حي������ث العمر KاK ÊالKة حيث 

نوسنوسنوات،  سبع �سبع � بع �سبع �س س ب�س ب� ناسناسناً سكÈ من������ي �سكÈ من������ي � أ قيق اسقيق اسقيق ا سكان › �سكان › �

ن������وسن������وسن������وات، وقد  ست �ست � ت �ست �س س�سغر من������ي ب�س�سغر من������ي ب� قيق������ة اسقيق������ة اسقيق������ة اأ سو�سو�

 iستو iستو iتو سمل�سمل� الوال������دان على تعليمنا حتى ا شحر�شحر�ش

ا÷امعي.

اب، تاب، ّتاب،  تىل كتىل ُك إا› اإا› اإ ا› اسا› اس سر�سر� ا با باإ أ تعليمي تقليدي������اً بدا

حي������ث ق������راأت الق������راآن حتى ختمت������ه، ويف 

�سال  �سال س������ة  �سال س������ة  ������ة  سجيل������ي يف مدر�سجيل������ي يف مدر� جيل������ي يف مدر�سجيل������ي يف مدر�س سابع������ة ” ت�سابع������ة ” ت� ابع������ة ” ت�سابع������ة ” ت�س سل�سل� ا

امي������ة، ولتغطية فرامي������ة، ولتغطية فرا  مي������ة، ولتغطية فرسمي������ة، ولتغطية فرس سلر�سلر� قنباR االبتداFية ا

العطل������ة ال�سيفية اأحلقن������ي والدي بنو´ من 

شخلا�سة حيث كنا ندر�شخلا�سة حيث كنا ندر�ش فيه Œويد  ة سة سة ا سملدر�سملدر� ا

اب، وساب، وساب، واللغة العربية، والنحو،  سحل�سحل� القراآن، وا

القرالقراءة يف القراآن  ا شمالء، وكانت درو�������شمالء، وكانت درو�������ش واالإ

عبية. كنا جميعاسعبية. كنا جميعاسعبية. كنا جميعاً سل�سل� ري سري سري ا سل�سل� إو اإو اإحدi ا أ الكرمي ا

ابعة سابعة سابعة  سل�سل� ا ن��ن��ن ������ �عمارنا ب����عمارنا ب��� أ ا��رتا��رتاوì ا ��رت���رت� �لذكور، ت����لذكور، ت��� من ا

شلدرو�شلدرو�ش ما  الرالرابع������ة ع�رصة، وكنا نتلقى من ا وا

االبتداFية،  شر�شر�ش يفو¥ ما يت������م تعليمه يف املدا

در�سن������ا معلوم������ات ق������د ال يعرفه������ا خريجو 

املدار�ش الثانوية اليوم، ففي احل�ساب اأجدنا 

ربع، ومواRين التاأكد  العملي������ات احل�سابية االأ

من �سحتها، وكنا نكلف بحل م�ساFل ح�سابية 

باأربعة اأرقام بل وبخم�سة اأرقام. 

أتلقاها  وه������ذه املعلوم������ات الت������ي كن������ت ا

يف �سي������ف كل عام، كان������ت “كنني من الرد 

�سات������ذة يف املدر�سة االبتداFية  أ�سÄلة االأ على ا

أ�سÄلة تالمذة  جاب������ة على ا الن¶امية، ومن االإ

على الذين كانوا ي�ستنجدون بي  ال�سفوف االأ

أو اإعراب جملة  اأحياناً حلل م�ساألة ح�سابية ا

تبدو لهم �سعبة

عدادية والثانوية  وبعدها اأتت الدرا�سة االإ

Kانوي������ة ال�سيدة عاF�سة  يف Kانوية ابن ر�سد 

، وكنت متفوقاً دوماً يف اللغات  للبنات اليوم

والتاريخ واالجتماعي������ات والفل�سفة واملنطق 

وعلم النف�ش، وحل م�ساFل ا÷È، واحل�ساب 

الذهني ال�رصيع.

ويف الريا�سة البدني������ة مل اأكن متفوقاً اإال 

الر�سم  يف ا÷������ري، واأما يف امل������واد الفنية 

واملو�سيقى فقد كان لدي ح�ش التذو¥ اأعلى 

لة  أو االآ بكثري م������ن اإمكانية ا�ستخدام الي������د ا

املو�سيقية.

ومن حيث الن�ساأة االجتماعية واخللقية 

فق������د رباÊ الوالدان على االبتعاد عن �سعور 

الغرية واحل�سد، واأال اأن¶ر اإىل من هم اأح�سن 

معي�س������ة منا فق§، واإ‰������ا اإىل من هم دوننا 
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أي†ساً، والتõال هذه الن¶رة هي  يف املعي�س������ة ا

املرعية لدي حتى اليوم.

و�ساألته:

 ÖÑ°ùH …ôµ°ùY ÖJÉµc âaôY âfCG -

 ∂JGRÉ EG »g Éªa ,ájôµ```°ù©dG ∂JCÉ```°ûf

¿CÉ°ûdG Gòg ‘ kÓãe ∂Ñàch

اأجاب:

دبي  • بعد نيلي ال�سهادة الثانوية، الفر´ االأ
أنت�سÖ اإىل  ف†سل اأن ا يف عام 1949، كان من االأ

داب يف جامعة دم�سق لدرا�سة التاريخ  كلية االآ

وهي املواد  أو اللغ������ة العربية اأو علم النف�ش  ا

 ،100/80 Rالتي كان������ت درجاتي فيها تتجاو

مكانيات املادية  ولكن وفاة الوالد و�سعت االإ

م������ن بع������ده وا�سط������رام العاطف������ة الوطنية 

والقومية بعد ح������رب فل�سطن، دفعتني اإىل 

املدر�سة احلربية يف  دخول الكلية الع�سكرية 

. حم�ش

وبع������د تخرجي م������ن الكلي������ة ” ابتعاKي 

 õأيل������ول 1952 لدرا�سة القف اإىل فرن�س������ا يف ا

بامل¶������الت وقت������ال امل¶لين، وق������د ح�سلت 

 Moniteur  :على �سهادة »م������درب م¶لي

الق������وات  م������ن مدر�س������ة   »Parachutiste
E.T.A.P يف فرن�سا. وبعد  املحمولة جواً 

عودت������ي اإىل �سورية كنت واح������داً من خم�سة 

أن�سوؤوا �سالì امل¶لين يف �سورية. �سباط ا

واأما م������ن حيث كتبي فاإن حوا› ن�سفها 

 Öن كتاباً ت�سKالK اأي 15 من اأ�سل تقريباً 

يف جمال ما Áكن ت�سميته »التاريخ الع�سكري 

مة العربية«، وها هي بع†ش عناوين هذه  لالأ

الكتÖ على �سبيل الذكر ال احل�رص:

1- »كف������اì ال�سع������Ö العرب������ي ال�سوري« 

اإ�س������دار اإدارة ال�س������وؤون العام������ة والتوجي������ه 

املعن������وي عام 1962، وه������و الدرا�سة الفاõFة 

مب�سابقة البح������و القومية والع�سكرية لعام 

.1961

2- »احلي������اة الع�سكري������ة عن������د العرب« 

ر�ساد القومي عام  اإ�س������دار وRارة الثقافة واالإ

.1964

3- »معركة مي�سل������ون«- درا�سة تاريخية 

ع�سكرية لهذه املعركة �ساعة ف�ساعة، اإ�سدار 

ر�ساد القومي 1967. وRارة الثقافة واالإ

4- »قوانن االحتالل احلربي«- �سياغة 

طروح������ة الدكتوراه التي تقدمت  تب�سيطية الأ

به������ا اإىل جامع������ة دم�سق ع������ام 1971 حتت 

عن������وان »حماية حقو¥ ال�س������كان املدنين يف 

دارة ال�سيا�سية  املناطق املحتل������ة«- اإ�سدار االإ

عام 1972.

ع�������رص  يف  العرب������ي  »ا÷ي�������ش   -5

الفتوحات«- اإ�سدار هيÄة التدريÖ يف ا÷ي�ش 

العربي ال�سوري عام 1973.

ني������ق يف املناجي������ق« وهو حتقيق  6- »االأ

أرنبغا الõردكا�ش يف كيفية  ملخطوط بقلم ابن ا

�سناع������ة املنجنيقات. اإ�س������دار معهد الرتا 

العلمي العربي بحلÖ عام 1982.
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7- »معرك������ة وادي املخاRن« وهي معركة 

جرت يف املغ������رب ع������ام 1578، وتعادل من 

همية التاريخية معركة حطن التي  حيث االأ

أربعة قرون يف فل�سطن.  جرت قبلها بحوا› ا

مركõ الدرا�سات  وهذا الكتاب م������ن اإ�سدار 

الع�سكرية بدم�سق عام 1984.

8- »اأح������كام احلرب وال�س������الم يف دولة 

�س������الم« وهو بح������ث قان������وÊ- تاريخي-  االإ

�سالم-  ع�سك������ري يف م�رصوعية احلرب يف االإ

اإ�سدار دار النمري- دم�سق عام 1992.

9- »الع������õ واملناف������ع للمجاهدين باآالت 

احلرب واملدافع« وهو حتقيق ملخطوط عربي 

ندل�سي ال�سهري بالريا�ش يف  كتبه ابن غا االأ

 õالق������رن ال�ساد�������ش ع�رص. من اإ�س������دار مرك

الدرا�سات الع�سكرية يف دم�سق عام 1992.

�سلح������ة واآالت احل������رب عن������د  »االأ  -10

 õالعرب يف الع�سور الو�سطى«- اإ�سدار مرك

الدرا�سات الع�سكرية- دم�سق 2002.

و�ساألته: 

 kGójóL kÉÑ≤d âØ```°VCG ∂fCG â```ª∏Y -

 ‘ kGQƒ```àcO äö```U ∞```«µa ∂```HÉ≤dCG ¤EG

 ∂à°SGQO ÉaG »g Éeh , hódG ¿ƒfÉ≤dG

ójó÷G ∂Ñ≤dh

اأجاب:

 ßجابة على هذا ال�سوؤال اأحتف • قبل االإ
لقاب  عل������ى �سيغته، فاأنا ل�ست م������ن هواة االأ

واإ‰ا من هواة الثقافة: اإÊ اأن¶ر اإىل الثقافة 

كغاي������ة يف حد ذاته������ا لتكام������ل ال�سخ�سية. 

ولي�ست و�سيلة يف �سبيل احل�سول على �سهادة 

أو ك�سÖ مادي. ولقد عملت 35 عاماً  علمية ا

17 �سنة يف الدرا�سة  كادÁ������ي  يف احلقل االأ

ا÷امعية  18 �سنة يف التدري�ش ا÷امعي 

لقاب  وهذه املدة كانت كافي������ة لنيل اأعلى االأ

لقاب  العلمية لو �سÄت العمل لذلك. ولكن االأ

أبداً، وخا�سة بعد نيلي  مل تك������ن من مطاfiي ا

�سهادة الدكتوراه يف القانون مبرتبة ال�رصف 

من جامع������ة دم�سق ع������ام 1971. ومبنا�سبة 

خوان والõمالء  لق������اب اأذكر اأن بع†������ش االإ االأ

أ�ست������اذ« K������م ي�ستدركون  ينادونن������ي بلق������Ö »ا

فيقول������ون »دكتور« فاأرجوه������م اأال ي�سححوا 

أ�سمى م������ن لقÖ »دكتور«  أ�ستاذ« ا ن لق������Ö »ا الأ

يف الواقع

لقاب«  أن������ا اأف�رص هنا كلم������ة »االأ عموماً ا
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-Rأنني جما بكلم������ة »التخ�س�سات« حي������ث ا

بدرج������ة اللي�سان�ش- يف احلق������و¥، والتاريخ، 

دب الفرن�سي قبل نيل������ي �سهادة دكتوراه  واالأ

الدول������ة ع������ام 1971. وكث������ري م������ن الõمالء 

يعتقدون باأنني ه������درت الوقت يف »درا�سات 

أنن������ي كنت اأقوم  اأفقي������ة«، ولك������ن الواقع هو ا

Ê اأن¶ر اإىل »العلوم  أ�سي������ة«، الأ »بدرا�س������ات را

االجتماعية« كافة كتخ�س�ش واحد.

اإنن������ي مث������اًل ل������وال Kقافت������ي الع�سكرية 

ال�سابقة، ول������وال اهتمامي بالتاريخ واإجادتي 

للغة الفرن�سية، وبع†ش الالتينية، ملا “كنت 

من احل�سول على �سه������ادة دكتوراه دولة يف 

القانون ال������دو› العام، K������م العمل كمدر�ش 

أ�ستاذ ملادتي القانون الدو› العام والتاريخ  وا

أرب������ع جامع������ات عربي������ة “تد ب������ن املاء  يف ا

واملاء، بن جامع������ة احل�سن الثاÊ يف مدينة 

، وجامعة العن  املغ������رب ال������دار البي†س������اء 

مارات العربي������ة املتحدة، وملدة قاربت  يف االإ

بن 1971  خم�س������ة وع�رصين عاماً تقريب������اً 

 . و1996

واأغتنم الفر�سة هنا للتذكري باأÊ مل اأح�سل 

خرية، واإ‰ا  الدكتور يف املدة االأ  Öعلى لق

عام  م†سى على ذلك ح������وا› اأربعن عاماً 

 Öواأما يف حال������ة اإ�رصار االأ �ساح ، 1971

ال�س������وؤال على معرفة اآخر لقÖ ح�سلت عليه 

فهو لقÖ »احلاê« حيث اأديت فري†سة احل 

اإىل الديار املقد�سة يف اأواخر عام 2008.

و�ساألته:

 ¤EG π```°Uh ób ∂eÉªàgG ¿CG hó```Ñj -

GPÉŸh É¡æY âÑàc GPÉªa ≥°ûeO

فاأجاب:

أنا حموي املولد دم�سقي الهوi، وÁكن  • ا
اأن تقول عني اإنن������ي حموي متدم�سق، حيث 

 êوõاإنني اأقيم يف دم�سق منذ عام 1960، مت

م������ن دم�سقي������ة واأوالدي دم�سقي������ون، ولدوا 

ون�سوؤوا يف العا�سمة، واأملك �سقة يف دم�سق، 

واأغلÖ اأعم������ا› ون�ساطاتي الثقافية يف هذه 

املدينة. ومن اأ�سل كتبي الثالKن مل اأكتÖ اإال 

واح������داً عن دم�سق، وه������و ترجمة ال تاأليف، 

ويحمل عنوان »دم�سق حتت القنابل«. موؤلفة 

ألي�������ش بوللو«، وهي  ه������ذا الكتاب ا�سمه������ا »ا

�سحفية فرن�سي������ة اأقامت يف حي ال�ساحلية 

 iÈبدم�سق خالل اأحدا الثورة ال�سورية الك

، وقد كتب������ت مذكراتها يف  1927 -1925

هذه الثورة يوماً بيوم بقلم اأقرب اإىل احلياد، 

ومن هنا جاءت اأهمية الكتاب.

و�ساألت: 

 ‘ äGò```dÉH  º```à¡e  ∂```fCG  ±ô```YCG  -

 ,äÉ¨d Ió©H á«Ñ©°ûdG ∫Éãe C’G ƒ```°Vƒe

ΩÉªàg’G Gòg øY »æKóëa

فاأجاب:

دب ال�سعب������ي- وخا�س������ة ال�سعر  • كان االأ
ال�سعب������ي وال�س������ري ال�سعبية- اأح������د مناهلي 

الثقافي������ة الرFي�س������ة يف مرحل������ة الدرا�س������ة 
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عدادية، بن العا�رصة واخلام�سة ع�رصة من  االإ

عمري.

أُت علي  فبالن�سب������ة لل�س������ري ال�سعبية ق������را

مرية ذات  الõيب������ق، وعنرتة ب������ن �س������داد، واالأ

الهمة، و�سرية بني هالل، وتغريبة بني هالل، 

 Rش، وفريو�Èن، وال¶اهر بيõو�سيف بن ذي ي

�ساه، واألف ليلة وليلة.. اإلخ.

وبالن�سب������ة لل�سعر ال�سعب������ي ا�ستمعت اإىل 

مÄات امل������واالت ال�سعبي������ة ال�سباعية من فم 

والدي ووالدتي وخا› واأقارب اآخرين.

وكانت والدت������ي تخاطبني اأحياناً ب�سطر 

أو ما  م������ن موال تنطبق “اماً عل������ى حالتي، ا

أو البيت  تري������د قوله: فاإذا اأديت يف املدر�سة ا

عماًل متميõاً مثاًل قالت ›:

أم������ك واأبوك جن������وا من مثلك  »ي������ا ريت ا

1
ع�رصاي«

ولك������ن اإذا كلفتن������ي باأداء خدم������ة معينة 

أو امتنعُت عن  فاأديته������ا ب�سكل ال ير�سيه������ا، ا

أداFها، كانت تõم �سفتيها وتقول: ا

ن������دال ال دارهم      »خ������اب الذي يق�سد االأ

2
مثل الذي يرŒي من الكالب ع†سام«.

 Öناً ال ين†سõfl كما كانت ذاكرة الوالدة

أبال اإذا قلت اإنها كانت  مثال ال�سعبية، وال ا لالأ

أق������ل من خم�سة اآالف مثل �سعبي،  حتفß ال ا

وت�ستخ������دم كاًل منها يف املوقف املالFم، وقد 

ة ما رددتها مثال لك حف¶ت اأغلÖ هذه االأ

اإىل  اأ�سف������ت  اإذا  ف������ال غراب������ة  وله������ذا 

ربع������ة الت������ي ذكرته������ا اأعاله  اهتمامات������ي االأ

الدرا�س������ات الع�سكرية، التاري������خ، القانون، 

دب الفرن�س������ي اهتمام������اً خام�س������اً ه������و  االأ

دب ال�سعبي، وخا�س������ة يف جمال املواالت  االأ

مثال ال�سعبية. ، واالأ املواويل

أربعة كتÖ يف هذين  وقد كتب������ت ون�رصت ا

املجالن: 

1- »ملحة عن املواالت ال�سورية«- اإ�سدار 

دار طال�ش 1991- دم�سق.

2- »ماFة م������وال يف الغõل«- اإ�سدار دار 

واFل- بريوت 2000. االأ

مثال ال�سعبية يف العالقات  3- »احلكم واالأ

�رصي������ة والõوجية«- وRارة الثقافة- دم�سق  االأ

 .2006

‚ليõية  مثال ال�سعبية باالإ 4- »معجم االأ

والفرن�سية والعربية«- الهيÄة ال�سورية العامة 

للكتاب- دم�سق 2007.

 …CG  ¤EGh ,∂```°ùØf ∞æ```°üJ ∞```«c -

  OóY ,∂JÉeÉªàgG ‘ RÉëæJ ƒ°Vƒe

 kÉ≤«bO kÉØ«```°UƒJ É¡æe ±ô©æ```°Sh ∂Ñàc

∂d

اأجاب:

أن������ا »باح������ث اأكادÁ������ي« يف العل������وم  • ا
 Öم در�ست اأغل������K االجتماعي������ة، وقد در�ست

هذه العلوم يف املرحلتن الثانوية وا÷امعية 

. 1993 -1963 طيلة KالKن عاماً 

أه������م الف������رو´ التي اأحبها ه������و التاريخ،  ا

ولك������ن �سه������ادة الدكتوراه الت������ي اأحملها هي 
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يف القان������ون ال التاريخ وله������ذا ق�سة: فبعد 

 iة على م�ستوKاإكما› درا�سة الف������رو´ الثال

دب  احلقو¥ Kم التاري������خ Kم االأ اللي�سان�������ش 

الفرن�سي ذهب������ت يف عام 1965 اإىل فرن�سا 

للح�سول على دكتوراه يف التاريخ من جامعة 

اإيك�ش اآن بروفان�ش. وقد ح�سلت على دبلوم 

�سالمي يف  التاريخ االإ الدرا�سات العلي������ا يف 

الع�رص الو�سي������§ و�سجلت اأطروحتي حتت 

اإ�رصاف امل�رصف املع������روف »روجيه لوتورنو« 

ولك������ن حد ما مل يك������ن يف احل�سبان خالل 

�ستاذ »لوتورنو«،  �سيف 1966، حيث تويف االأ

آخ������ر flت�ش بتاريخ  أ�ستاذ ا ومل يكن يوج������د ا

�س������الم يف الع�������رص الو�سي������§، فعدت اإىل  االإ

�سورية لق†ساء العطلة ال�سيفية وخالل هذه 

العطل������ة علمت اأن كلي������ة احلقو¥ يف جامعة 

دم�سق قد افتتحت ق�سم������اً للدرا�سات العليا 

دبل������وم ودكتوراه فيه������ا ف�سجلت نف�سي يف 

هذا الق�س������م وتابعت الدرا�سة فيه حتى نلت 

أيار  �سهادة الدكتوراه منه بدرجة ال�رصف يف ا

.1971

أنوه هنا باأن كثرياً من  مان������ة العلمية ا ولالأ

الõمالء والقراء وطالبي ال�سابقن يعتقدون 

أو  باأÊ اأحمل �سه������ادة الدكتوراه يف التاريخ، ا

 ، التاري������خ واحلقو¥ يف التخ�س�س������ن معاً 

ولكن������ي يف احلقيق������ة ال اأحم������ل اإال �سه������ادة 

أم������ا �سهادتي  دكتوراه واح������دة يف احلقو¥ وا

أو  خ������رi فهي على م�ستوi الدبلوم العليا ا االأ

اللي�سان�ش.

خ������ري من ال�س������وؤال وهو  بق������ي ا÷õء االأ

خرi لت�سنيفي: لقد  معرفة عناوين كتبي االأ

25 موؤلف  3  ن KالKن كتاباً  أّلفُت حتى االآ ا

كت������Ö حتقيق flطوطات  كتابن مرتجمن 

ع������ن الفرن�سية وكل ه������ذه الكتÖ ت�سÖ يف 

ربعة التي �سبق ذكرها. االخت�سا�سات االأ

وقد ذكرت �سابق������اً عناوين 15 كتاباً من 

موؤلفاتي واأما البقية الباقية فيمكن اأن اأذكر 

منها:

- كتÖ قانونية مثل:

1- »مباد القانون الدو› العام يف ال�سلم 

واحلرب« دار ا÷ليل- دم�سق- 1983.

2- »قوان������ن املطبوعات والن�رص يف دول 

مارات- العن  «- اإ�سدار مكتب������ة االإ اخللي������

.1984

3- »احلماي������ة ا÷õاFي������ة لالتفاقي������ات 

ن�سانية يف الت�رصي������ع واالجتهاد  الدولي������ة االإ

الق†ساFي ال�سوري«

- كتÖ تاريخية: مثل:

والتاري������خ«-  الفك������ر  يف  »كلم������ات   -1

من�س������ورات احت������اد الكتاب الع������رب- دم�سق 

 .1996

2- »تاري������خ ا÷ي�ش العرب������ي ال�سوري«- 

ول والثاÊ- مرك������õ الدرا�سات  املجل������دان االأ

الع�سكرية.

 Öرية« اإ�سدار مكتFاõ÷3- »احلوليات ا

العربي- بدم�سق 1977.
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- كتÖ اإ�سالمية : مثل:

�سالم والقانون الدو›«- اإ�سدار  1- »االإ

دار طال�ش- دم�سق.

2- »حماية البيÄة من من¶ور اإ�سالمي«- 

اإ�سدار دار ابن كثري- دم�سق.

- كتÖ �سيا�سية: مثل:

1- »احلل العادل«- اإ�سدار دار النفاF�ش- 

بريوت 1974.

2- »خفايا واأ�رصار من¶مة بناي بريت«- 

اإ�سدار دار الذاكرة- بريوت .

و�ساألت:

  ƒf ƒ```∏Ñd ƒ```ªW ∂```jód π```g -

GPÉŸh , kÓãe á°ü≤dÉc ¬Hô

اأجاب:

• يج������Ö التذكري هنا باأنني بداأت الكتابة 
عام 1951 مب������ا ي�سبه ق�سي������دة الن حيث 

ن�رصت قطعة بعن������وان »ج�سد ونار«، و�سفت 

فيه������ا ج�سد فت������اة راFعة ا÷م������ال من قمة 

أ�سه������ا اإىل اأخم�������ش قدميه������ا، وقلت فيها  را

�سم������ن ما قلت »عيناك �رصان غريبان اأغرب 

أ�سفار ال�سندباد، �سفتاك ليلتان حمراوان  من ا

م������ن ليا› األف ليلة وليل������ة.. اإلخ«. Kم كتبت 

بن 1952 و1954 بع†ش الق�س�ش الق�سرية 

حت������ت العناوين التالية: »ب������ال Kمن- خطيÄة 

اأم- نفث������ات القلوب الطاF�سة..« ومعنى هذا 

اأن كتابة الق�س������ة الق�سرية هي من ذكرياتي 

الباF������دة قبل ن�سف قرن، علماً باأنني ن�رصت 

و�س§«  ع������ام 1980، يف جريدة »ال�������رص¥ االأ

ر�ش  اللندنية ق�سة ع�سكرية قومية بعنوان »االأ

أع������دت ن�رصها حتت عنوان  هي العر�ش«، وا

�سبو´ الثقايف«  »حفنة من تراب« يف جملة »االأ

ال�سادرة عن احتاد الكتاب العرب بعد ع�رص 

ول مرة. �سنوات تقريباً من ن�رصها الأ

واإذا كان هن������اك من مو�س������و´ مل اأطرقه 

أرغ������Ö يف طرقه فه������و الرواية  ن وا حت������ى االآ

حدا الواقعية  التي يختل§ فيها احللم باالأ

ال�سخ�سية من نو´ رواية »مون الع¶يم« التي 

كتبها اآالن فورنييه.

ومن جهة Kانية فاإنني اأرغÖ بكتابة بع†ش 

أبط������ال مثل:  الرواي������ات املونوغرافي������ة عن ا

يو�س������ف الع¶مة، ال�سيخ يو�س������ف ال�سعدون، 

‚يÖ عويد، �سعيد العا�ش، ن�سوì البخاري 

لتحويلها بعدFٍذ على يد �سيناري�ست flت�ش 

أو م�سل�سالت تلفõيونية،  اإىل اأفالم �سينماFية ا

اإذا اأمكن ذلك.

ن كتاب »معركة وادي املخاRن«  ولدي االآ

ن العن�رص  م������ر، الأ وه������و جاهõ ملثل ه������ذا االأ

الدرامي في������ه متوفر من حي������ث قتل KالKة 

ملوك يف يوم واحد خالل هذه املعركة.

∑ójóL ƒg Ée -

اأجاب:

• لدي كتابان جديدان:
ول بعنوان »�سعراء �سورية يف الع�رص  - االأ

الهيلين�ست������ي« وق������د تبنته الهيÄ������ة ال�سورية 
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للكتاب، وهو ينت¶ر دوره يف الطبع والتوRيع 

أواFل عام 2010. ا

- والثاÊ كتاب اأدبي- رومان�سي- �سعري 

بعنوان »�ساعرات احلÖ يف بالد الغرب« وهو 

يقدم تعريفاً موجõاً بحيوات خم�سن �ساعرة 

م������ن flتلف ا÷ن�سيات م������ع ق�سيدتن لكل 

�سلية وترجمتها  واح������دة منهن يف لغته������ا االأ

للعربية.

ون¶������راً حل�سا�سية املو�سو´ وخ�سو�سيته 

فاإنني مل اأع بعد عل������ى نا�رص يتحمل اأعباء 

م�سوؤولي������ة ن�رص هذا الكت������اب مبا يحويه من 

�س������ور �سخ�سية ون�سو�ش �سعرية بعدة لغات 

�سافة اإىل الرتجمة العربية. اأجنبية باالإ

�سوؤال:

 Ωƒ«dG á«HO C’G á```cô◊ÉH ∂jCGQ É```e -

Ωƒ«dG CGô≤J øŸh ,ájQƒ°S ‘

اأجاب:

دبية يف تراجع اإذا قارناها  • احلرك������ة االأ
مبا كان �ساFداً يف خم�سينيات القرن املا�سي، 

وقد تراجع������ت حركة الق������راءة اليوم ب�سكل 

Xاه������ر لدi ا÷ي������ل ا÷دي������د، واأما ا÷يل 

الق������دمي فما Rال الكتاب الورقي يحتل جõءاً 

أRال  هاماً يف حياته وKقافته وبالن�سبة › ما ا

بداعية من �سعر  أ بع†ش الن�سو�������ش االإ أق������را ا

أريد ت�سمي������ة اأ�سحابها  وق�س������ة ورواية، وال ا

.êمنعاً للحر

وفيم������ا يتعل������ق بالق������راءات الفكرية يف 

أRال اأطالع  داب فاإÊ ما ا التاريخ والقانون واالآ

الكتÖ التي تبحث يف هذه املوا�سيع الثالKة 

نكليõية،  واالإ والفرن�سي������ة  العربي������ة  باللغات 

ولكني- اخت�س������اراً للوقت وا÷هد- اأخذت 

أ فهر�ش الكت������اب اأوالً حيث اأ�سع اإ�سارة  أق������را ا

أ بقراءتها،  أبدا  على املوا�سيع الهامة، Kم ا

أت������رك املوا�سيع التي ال حت������وي مثل هذه  وا

�سارة اإىل وقت الحق االإ

 áaô©ŸG  ≥jôW øY áª∏c âÑ∏Wh -

 ¿CÉ```H  ```°üæj  π```gh  ,Oó```÷G  ÜÉ``` qàµ∏d

áHÉàµdG øe Ú©e ƒf ¤EG GhRÉëæj

فاأجاب:

• اأ“نى على الكتاب ا÷دد اأمرين:
1- القراءة K������م القراءة Kم القراءة مهما 

كت������اب ورقي،  اختل������ف �سكل ه������ذه القراءة 

علوم،  �س������ي دي، انرتن������ت.. ومو�سوعه������ا 

 Öوحبذا لو “ت قراءة الكت . فنون، اآداب..

مب������ا يف ذلك الروايات والق�س�ش  جنبية  االأ

�سلية. الق�سرية وال�سعر يف لغتها االأ

جنبية،   ال�سفر اإىل البل������دان العربية واالأ

Kرية هناك،  واب������د االأ وRي������ارة املتاح������ف واالأ

وfiاولة ا�ستخدام لغة جديدة نتعلمها ت†سيف 

�سلية عنا�رص جديدة وفكراً  اإىل �سخ�سيتنا االأ

أدباً جديداً كذلك. جديداً وا

1- ليت اأبوك واأمك اأتيا بع�سرة اأولد مثلك.

مور من الكالب. نذال اإىل ديارهم فهو مثل الذي يرجتي عظام الأ 2- خاب ذاك الذي يق�سد الأ

الهوام�ش
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UسëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘

ô¡°ûdG ÜÉàc

áØل�سØdG ¤EG πNدe

اآخر الكالم

ûdGسæ¡dG πµد�س« وƒæØdGن

Úس�◊G حمدCG :OGعدEG

EGعدOG وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

FQي�ض ëàdGرjر
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 ¢ùjQÉH h ≥°ûeO ÚH ádOÉÑàe ih ¢ùjQÉH h ≥°ûeO ÚH ádOÉÑàe ih ¢ùjQÉH h ≥°ûeO ÚH ádOÉÑàe i QhQh

������اس������اس������اً للفن الت�سكيلي يف املتحف  سية معر�سية معر� ية معر�سية معر�س سوروبيا« الفرن�سوروبيا« الفرن� أ ة »سة »سة »ا س�س� �س�س س�س� ؤطلق������ت موؤ�طلق������ت مو�طلق������ت موؤ أ ا

سو عر�سو عر�سوا من خالله  طني بدم�سق مب�ساركة وطني بدم�سق مب�ساركة وطني بدم�سق مب�ساركة اأك من 75 فناناً ت�سكيلياً عاملياً والوال

 iوؤ iو i وان »دم�سق باري�ش: روان »دم�سق باري�ش: ر وعماله������م النحتية والت�سكيلية حتت عنوعماله������م النحتية والت�سكيلية حتت عنو عة من وعة من وعة من اأ وجمموجمم

متبادلة«. 

������ة »س������ة »س������ة »اأوروبيا« يف  س�س� �س�س س�س� ؤر خلدون Rريق الذي Áل������ك ويدير موؤ�ر خلدون Rريق الذي Áل������ك ويدير مو�ر خلدون Rريق الذي Áل������ك ويدير موؤ ر خلدون Rريق الذي Áل������ك ويدير موور خلدون Rريق الذي Áل������ك ويدير موو ووق������ال الدكت������ووق������ال الدكت������

خرية  ونونوات االأ نسنس ست يف ال�ست يف ال� شن فكرة »املعر�شن فكرة »املعر�ش بداأ اإ شباري�ش ا÷هة املن¶مة للمعر�شباري�ش ا÷هة املن¶مة للمعر�ش

❁

ò
ájQƒس�  »Hر©dG GÎdG ‘ åاحHو ÖjOCG

ëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘سëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘سëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘ UسUس

❁

Úس�◊G حمدÚس�◊G حمدCGG
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أردنا بها اأن نتعرف اإىل مدi عمق العالقة  وا

عبن ال�سوري والفرن�سي من سعبن ال�سوري والفرن�سي من سعبن ال�سوري والفرن�سي من  سالثقافية بن ال�سالثقافية بن ال�

�س�ستنا الثقافية و�س�ستنا الثقافية وؤ�س�ستنا الثقافية  وخالل موخالل م

أن������ا  »بدا »بدس������اف  »بدس������اف  ������اف  س�س� أ وا ال�سيا�سي������ة«،  و���ري  ال�سيا�سي������ة«،  و���ري  ال�سيا�سي������ة«،  ��ري  �غ����غ���

االت مع كل الفنانن يف كل من باري�ش ساالت مع كل الفنانن يف كل من باري�ش ساالت مع كل الفنانن يف كل من باري�ش  ساالت�ساالت�

ق وم������ن كل ا÷ن�سيات كان �رصطنا سق وم������ن كل ا÷ن�سيات كان �رصطنا سق وم������ن كل ا÷ن�سيات كان �رصطنا اأن  سودم�سودم�

متن«. سمتن«. سمتن«.  سحدi العا�سحدi العا� يكونوا مقيمن يف اإ

�ستاذ ا÷امعي خلدون  وقال الفن������ان واالأ

�س�سة بدو�س�سة بدوؤ�س�سة بداأت منذ عام  ووروبيا« مووروبيا« م Rري������ق، اإن »اأ

ش“������رات واملعار�ش“������رات واملعار�ش وهي  “������رات واملعار�و“������رات واملعار�وؤ و تن¶ي������م املو تن¶ي������م امل 1995

اساساً دار ن�رص باللغتن اال‚ليõية والفرن�سية  سي†سي† أ ا

i متبادلة بن وi متبادلة بن وؤi متبادلة بن  و احلا› رو احلا› ر شن للمعر�شن للمعر�ش الذلك فالذلك فاإ

ق هو حلم حتقق مع نخبة من سق هو حلم حتقق مع نخبة من سق هو حلم حتقق مع نخبة من  سباري�������ش ودم�سباري�������ش ودم�

������اف الدكتور س������اف الدكتور س������اف الدكتور  س�س� أ ن��ن��ن العاملين، وا ������ �برR الفنان����برR الفنان��� أ ا

اركن كان ساركن كان ساركن كان  سال لكل الفنانن امل�سال لكل الفنانن امل� ون ال�سون ال�سوؤ Rريق اأ

أ�سا�ش  موحدا وب�سيطا حتى يقدم عمله على ا

ق وماذا سق وماذا سق وماذا  سال. ماذا تعن������ي لكم دم�سال. ماذا تعن������ي لكم دم� وه������ذا ال�سوه������ذا ال�سوؤ

تعني لكم باري�ش، وقدم كل فنان عمله الذي 

�سا�ش.  ج�سد جوابه العملي على هذا االأ

من جهتها، قالت ندi كرامي اإن �رصكات 

��رية رعت هذه الت¶اه������رة ولوال م�ساهمة ���رية رعت هذه الت¶اه������رة ولوال م�ساهمة ���رية رعت هذه الت¶اه������رة ولوال م�ساهمة  �كث����كث���

الرع������اة مل نك������ن ن�ستطي������ع حتم������ل النفقات 

ار سار سار اأردنا من خالل  سافت »باخت�سافت »باخت� افت »باخت�سافت »باخت�س س�س� ة، ورية، ورية، واأ ريالكبريالكب

رص��رص��رص العالقة  ������ �وا�����وا���� أ ه������ذه الت¶اه������رة اأن نõيد ا

الثقافية بن �سورية والعامل الغربي عموماً من 

البواب������ة الباري�سية حيث نقيم ونعمل ولذلك 

أريد اأن اأقول اإننا وجدنا اإعجاباً متبادالً بن  ا

الطرفن ووجدن������ا اأن ال�سورة الثقافية غري 

ن ال�سيا�سة على ما يبدو  أو ناق�سة الأ وا�سحة ا

1
لعبت دوراً �سلبياً«.

 á``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG á``̀ª``̀ °``̀UÉ``̀Y ¿É``̀°``̀ù``̀ª``̀∏``̀J

 á«eÓ°S E’G

التح†سريات  انطلقت با÷õاFر ر�سمي������اً 

�سالمية،  ولية لت¶اهرة عا�سمة الثقافة االإ االأ

الت������ي �ستحت†سنها �سنة 2011 مدينة تلم�سان 

ا÷õاFرية، وه������ي املدينة التي ت�سكل رمõية 

Kقافية مهمة لي�ش على امل�ستوi ا÷õاFري، 

ب������ل تعتÈ م������ن العوا�سم التاريخي������ة املهمة، 

K������ر الكبري يف تطور الثقافة  التي كان لها االأ

املغاربية ب�سفة عامة. 

ط������ار �رصع������ت احلكوم������ة  ويف ه������ذا االإ

القطاع������ات  كل  ت�سخ������ري  يف  ا÷õاFري������ة 

مكانيات  احلكومية، لل�������رصو´ يف حت†سري االإ

‚اì ه������ذه الت¶اهرة الدولية،  ال†رصورية الإ

وقد و�سع������ت ÷نة التح†س������ري حتت رFا�سة 

رFي�ش الوRراء ا÷õاFري، وهي ت†سم العديد 

جواء  من الوRارات التي لها عالقة بتوفري االأ

املنا�سبة للت¶اهرة. 

وح�سÖ م�س������ودة الÈنام الذي اقرتحته 

وRارة الثقاف������ة ا÷õاFري������ة، ف������اإن الÈنام 

يت†سم������ن الكثري م������ن الن�ساط������ات الثقافية 

والفكري������ة والفنية، وطباع������ة عدد كبري من 

دبية، اإ�سافة اإىل ال�رصو´ 
الكت������Ö العلمية واالأ

باإ‚اR الكثري من الهياكل الثقافية وال�سياحية 
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ال†سخمة، لتكون يف م�ستوi ا�ستيعاب العدد 

�سالمية اإىل ت�سارك يف  الهاFل من ال������دول االإ

الت¶اهرة، كم������ا اأن العديد من هذه الهياكل 

تعتÈ من املوؤ�س�س������ات الثقافية التي كان لها 

أKر كبري يف تاريخ Kقاف������ة املدينة، ومن اأهم  ا

امل�ساريع الثقافية املنت¶ر اإ‚اRها قبل موعد 

الت¶اه������رة، دار احلديث التي كانت من اأهم 

�سالمي������ة التي تخرê منها عدد  العوا�سم االإ

كبري م������ن العلماء، الذين �ساهم������وا يف اإKراء 

�سالمي،  الدرا�س������ات احلديث������ة يف الع������امل االإ

وهي الدار التي در�ش بها الكثري من العلماء 

البارRي������ن، كما ينت¶ر اإ‚������اR موؤ�س�سة كبرية 

ندل�س������ي، والتي تعن������ى بالرتا  لل������رتا االأ

بداعات، كون مدينة  ندل�سي مبختل������ف االإ االأ

تلم�س������ان تعتÈ بوابة املغ������رب العربي والعامل 

ندل�������ش، فمنها انطلقت  �سالمي نح������و االأ االإ

بداعات  الفتوح������ات واإليها ع������ادت اأرو´ االإ

ندل�ش.  �سالمية بعد �سقوط االأ االإ

 iيذك������ر اأن تن¶يم ه������ذه الت¶اهرة يجر

حت������ت اإ�������رصاف الرFي�ش ا÷õاF������ري، الذي 

يحر�������ش على اأن يكون ه������ذا احلد مميõا 

وflتلفا على كل الطبعات ال�سابقة، انطالقاً 

م������ن Œرب������ة ت¶اه������رة ا÷õاF������ر عا�سمة 

الثقاف������ة العربية، الت������ي اعتمدتها املن¶مة 

العربية للرتبية والعلوم والثقافة مرجعاً لكل 

الت¶اهرات القادم������ة، واعتÈتها من اأح�سن 

2
الطبعات ال�سابقة. 

 ôµdG ¿Gô≤dG ¢ù∏WCG

أكم������ل الباح������ث الرتك������ي اأحم������د بدير  ا

 Rسالمي������ة اإ‚ا� املتخ�س�������ش يف العل������وم االإ

م�رصوع������ه الهام املتمث������ل باأطل�������ش تاريخي 

جغ������رايف اأطلق عليه اأطل�������ش القراآن الكرمي 

بع������د بحث دام 12 عاماً يف عدد من البلدان 

العربية. 

طل�ش Áكنه ن�رص  وق������ال بدير: اإن هذا االأ

�سالمية وم�ساعدة املحققن امل�سلمن  Kار االإ االآ

�سالم  يف التو�س������ل اإىل معلوم������ات ح������ول االإ

ومقد�ساته، واأ�ساف بدير اأن بحوKه الن¶رية 

كانت بحاجة اإىل ال�سور واخلراF§ املنا�سبة 

وواجهته م�سكالت تتمث������ل بõوال الكثري من 

�سالمي والتي  ماكن املقد�س������ة يف العامل االإ االأ

كانت وراء طول مدة اإ‚اR العمل. 

طل�ش عل������ى خراF§ و�سور  وي�ستم������ل االأ

م�سار  ماكن والب������الد واالأ ومعلومات عن االأ

نبياء والر�سل يف  أل�سن������ة االأ التي وردت على ا

القراآن الكرمي ومناطق ن�رص دعواتهم. 

ماكن  يذك������ر اأن فكرة تقدمي اأطل�������ش لالأ

والبلدان التي وردت يف القراآن الكرمي �سبق 

اأن قدمه������ا الباح������ث الفل�سطين������ي يف علوم 

أبو خليل وكان اأول  التاريخ الدكتور �سوق������ي ا

م������ن اأ‚õ م�رصوع������اً من�س������وراً مكتماًل بهذا 

رقام  اخل�سو�ش يحتوي على اإح�ساFيات باالأ

ماكن  ق������وام واالأ نبياء واالأ وخراF������§ حول االأ

3
التي جرi ذكرها يف القراآن الكرمي. 
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فاRت وRيرة اخلارجية البلغارية ال�سابقة 

اإيرينا جيورجييف������ا بوكوفا التي تعمل حالياً 

�سف������رية لبالده������ا يف فرن�سا ول������دi من¶مة 

اليون�سكو، مبن�سÖ اأمن عام املن¶مة، وذلك 

خ������رية من عملية  يف ا÷ول������ة اخلام�سة واالأ

الت�سوي������ت التي ك�سف������ت انق�سامات عميقة 

داخ������ل املن¶مة التي مقره������ا باري�ش، حيث 

ح�سل������ت عل������ى 31 �سوتا مقاب������ل 27 �سوتاً 

لوRير الثقافة امل�رصي فارو¥ ح�سني، وبذلك 

أة تتوىل من�سÖ املدير العام  ت�سب������ اأول امرا

ملن¶مة اليون�سكو.

ويف ه������ذا ال�سي������ا¥ توعد وRي������ر الثقافة 

أ�سماه  امل�رصي ف������ارو¥ ح�سني بالرد على ما ا

بعاده يف االنتخابات،  باملوؤامرة التي حيكت الإ

التي جرت بهذا املجال، والتي اتهم حكومات 

غربية وجهات يهودية بالوقوف خلفها. 

وق������ال ح�سني: اإنه تلق������ى عقÖ خ�سارته 

ر�ساFل الكرتونية مر�سلة من اإ�رصاFيل تت†سمن 

�ستاF������م له ويق������ول مر�سلوها »�سع������داء باأنك 

خ�رصت، حتى تعود لبلدك وتقعد يف بيتك«، 

اإال اأن ح�سني ق������ال »اإن كاتبي هذه الر�ساFل 

ال يعرفون من ه������و فارو¥ ح�سني«، واأ�ساف 

أنت������م �ساركتم يف اإ�سقاطي،  أن������ا اأقول لهم ا »وا

أ�ستطيع الوقوف  أن������ا عدت اإىل هنا حت������ى ا وا

 .»Èاأمامكم والرد عليكم ب�سكل اأك

أنه  وكان ح�سن������ي وع������د قبل االنتخاب������ات ا

أنه تراجع عن  �سي�ستقي������ل اإذا ما خ�رصه������ا اإال ا

موقفه، »اأقول لهم ل������ن اأقعد يف بيتي و�ساأقف 

اأمامك������م«، ومل يو�س ح�سني ال������رد الذي يعنيه 

 iÈأن������ه قال »اإنه عاد ليكمل م�رصوعاته الك اإال ا

يف وRارة الثقاف������ة، مثل املتحف الكبري ومتحف 

احل†س������ارة«، مو�سح������اً »اأن وج������وده يف م�رص 

�سيكون فر�سة للرد على االدعاءات اليهودية«. 

وك������رر ح�سني االتهامات ب������اأن ما حد 

يف انتخابات اليون�سكو كان »خيانة وموؤامرة 

دنيÄة، �سارك فيها عدد كبري من دول ال�سمال 

التي مل تقبل بفوR مر�س من ا÷نوب«. 

وتاب������ع ح�سن������ي »�سع������رت باملوؤامرة منذ 

خرية  البداية، وRاد �سعوري بها قبل ا÷ولة االأ

مريكي يف  م������ن االنتخابات« متهماً ال�سفري االأ

املن¶م������ة ديفي������د كيللن بلع������Ö دوٍر كبري يف 

اإ�سقاط������ه، وجدد التاأكي������د على اأن ما حد 

أم������ريكا مب�ساعدة  كان »لعبة ق������ام بها يهود ا

مريكي������ة وبع†ش الدول  الواليات املتحدة االأ

الغربي������ة التي داFما تت�س������د¥ بالدÁقراطية 

 Öأنه »مل يكن يرغ وال�سفافي������ة«، م�س������رياً اإىل ا

مبن�س������Ö مدير ع������ام اليون�سك������و، لكنه كان 

�سع������اد ال�سع������Ö امل�������رصي، الذي  ي�سع������ى الإ

الح¶������ت مدi انت¶اره للمن�س������Ö«، م�سدداً 

عل������ى اأن االنتخابات »�ُسي�س������ت منذ البداية، 

و” ت�سيي�ش املن¶مة الت������ي من املفرت�ش اأن 

تداف������ع عن الثقافة وتعلي �ساأن قيم الت�سام 

4
واحلوار«. 
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امل�رصو´ امل�سرتك  ن¶مت �رصك������ة »كتاب« 

أبو Xبي للثقافة والرتا ومعر�ش  ا بن هيÄة 

، �سمن التõامها باالرتقاء  فرانكفورت للكتاب

بقطا´ الن�������رص يف املنطقة والتعريف باأف†سل 

املمار�س������ات املتبعة على ال�سعي������د العاملي، 

 Êملا وبالتعاون مع اأكادÁية Œارة الكتاب االأ

ومعهد جوت������ه برناجماً تدريبي������اً متخ�س�ساً 

دارية املتو�سطة يف  ي�ستهدف ال�سخ�سيات االإ

قطا´ الن�رص بالعامل العربي. 

وقدم الÈنام التدريبي جمموعة متمّيõة 

من اخلÈات العاملية يف قطا´ الن�رص، تناولت 

ع������دة مو�سوع������ات حيوي������ة تخ�������ش ق†سايا 

الن�رص، بهدف اإKراء معرفة امل�ساركن يف هذا 

الÈنام وتطوير خÈاتهم واإك�سابهم مهارات 

داء املهني  جدي������دة تعينه������م على تطوي������ر االأ

لقطا´ الن�رص العربي. 

 õوم������ن مو�سوع������ات البحث الت������ي ترك

حوله������ا النقا�ش خالل الÈنام������ التدريبي: 

الواقع االقت�سادي ل������دور الن�رص، التخطي§ 

القانونية  وو�سع اال�سرتاتيجي������ات واخللفية 

وا÷وانÖ العملية ملن تراخي�ش الن�رص. 

وقال������ت موني������كا كراو�ش، املدي������ر العام 

ل�رصكة كت������اب: اإن �سناعة الن�رص يف املنطقة 

العربي������ة تطرì العديد م������ن الفر�ش املميõة 

الت������ي Áكن ا�ستغاللها م������ن جانÖ النا�رصين 

املõودين باخلÈة واملعرفة، مو�سحة اأن �رصكة 

كتاب ملتõمة مبوا�سلة التطوير املهني لقطا´ 

�سناعة الن�رص العرب������ي، وتاأتي هذه الÈام 

أّك������د حر�سنا على التعبري  التدريبية اليوم لتا

ع������ن التõامنا ب�سورة عملي������ة ملواكبة اأف†سل 

املمار�سات العاملية املتبعة«. 

ول  أ�سارت اإىل اأن الÈنام التدريبي االأ وا

ال������ذي عقد خالل �سه������ر يوني������و/ حõيران 

املا�سي، ا�ستهدف م�ستوi املديرين التنفيذين 

لدور الن�رص يف املنطقة، موؤكدًة عقد الÈنام 

التدريب������ي ا÷ديد على �سوء ‚اì الÈنام 

املا�سي، ال�ستهداف امل�ستويات املتو�سطة من 

دارة مب������ا يرتقي ب�سناع������ة الن�رص ويطّور  االإ

دارية  املهارات املهنية ÷مي������ع امل�ستويات االإ

�سمن هذا القطا´. 

يذكر اأن هذا الÈنام التدريبي املتخ�س�ش 

أبو Xبي للثقافة  ا اأقيم بدعم ما› من هيÄة 

ملانية، وكانت  والرتا ووRارة اخلارجي������ة االأ

�رصكة كتاب قد تاأ�س�س������ت عام 2007 بهدف 

االرتق������اء بقط������ا´ الن�رص يف منطق������ة ال�رص¥ 

أبو Xبي  ا و�س������§ و�سمال اأفريقيا، وجعل  االأ

مركõاً اإقليمي������اً راFداً لقطا´ الن�رص و�سناعة 

أبو Xبي  ا الكت������اب، وه������ي املن¶م ملعر�������ش 

ال������دو› للكتاب الذي �ستقام دورته الع�رصون 

خ������الل الفرتة من الثاÊ وحت������ى ال�سابع من 

5
آذار 2010.  مار�ش/ا
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يعتõم الفن������ان الت�سكيلي امل�رصي طاهر 

عبد الع¶ي������م اإ‚اR ملحمة فني������ة ت�سكيلية 

ح������ول �سرية النب������ي fiمد �سل������ى ا عليه 

و�سل������م، وذلك رداً منه عل������ى الر�سوم امل�سيÄة 

الت������ي انطلقت من الدا‰������رك �سد الر�سول 

الكرمي fiمد �سلى ا عليه و�سلم.

وح�سÖ ت�رصي الفنان عبد الع¶يم فاإن 

اإ‚اR م�رصوعه الفني ي�ستغر¥ عاماً ون�سف 

الع������ام، ويعد عمال ت�سكيلي������ا ملحميا يحمل 

ا�سم »روؤي������ة ت�سكيلية لل�سرية النبوية«، وي†سم 

أ بعام الفيل، وتنتهي  9 لوحات رFي�سية تب������دا

بالوحي ونõول الر�سالة على النبي �سلى ا 

علي������ه و�سلم، مو�سحاً اأن ه������ذا امل�رصو´ يعد 

بداية مل�سوار يطم اأن يقطعه واأن تكون هذه 

حدا  اللوحات نواة لعمل متحف خا�ش باالأ

الع¶يمة لل�سرية النبوي������ة ب�سكل يتما�سى مع 

معطي������ات الع�������رص والتكنولوجي������ا احلديثة 

باخت������الف و�ساFطه������ا كال�س������وت وال†س������وء 

بعاد. واأعمال الكمبيوتر KالKية االأ

أن������ه انفعل  و�سدد عب������د الع¶ي������م على ا

بق†سية الر�سوم امل�سيÄة للر�سول كفنان م�سلم 

مل ت�ستط������ع العوملة اأن Œعل������ه يغ†ش الطرف 

أو يعتÈها من قبيل حرية  عن ه������ذه امل�ساألة ا

التعبري، مت�ساFاًل كيف Áكن اأن تعتÈ اإهانة 

بدا´،  الر�س������وم الديني������ة حرية للتعب������ري واالإ

أنه مل يجد طريقة اأك حت†رصا من  مو�سح������اً ا

أبل من  أن������ه مل يجد ا �سلوب وا ال������رد بنف�ش االأ

ع¶������م الذي حاولوا  ال������رد ب�سرية الر�سول االأ

أنه خالل فرتة العمل  �ساءة اإليه، الفتاً اإىل ا االإ

بامل�������رصو´ وقبل ال�������رصو´ يف اللوحات الفنية 

قام بق������راءات يف كتÖ دينية متعلقة بال�سرية 

أنه ÷اأ اإىل  من مراجع متع������ددة، م�سرياً اإىل ا

مور املختلف  فتاء امل�رصي������ة حل�سم االأ دار االإ

عليها تاريخياً و�رصعياً، الفتاً اإىل اأن تعاي�سه 

حدا خ������الل هذه الف������رتة اأدi اإىل  م������ع االأ

خروê اللوحات الت�سكيلية اإىل هذا ال�سكل.

أّكد ف†سيل������ة املفتي خالل  وم������ن جهت������ه ا

افتتاì املعر�ش مبتحف الفنان fiمود flتار 

أنها  بالقاهرة اأن اأهم ما “يõت به احل†سارة ا

جعلت خدم������ة الوحي ال�رصيف »كتاباً و�سنة« 

fiور علومها وfi§ اإبداعها فو�سلت بذلك 

 iاإىل غاية االت�سا¥ بن الكون والوحي، واأبد

�سعادته بامل�ساركة يف تقدمي هذا العمل ليكون 

نواة �ساحلة لتوجيه الفن اإىل خدمة ال�سرية 

النبوية ال�رصيفة لتجد ال�سرية العطرة �سبيلها 

بالو�ساFل املتنوعة اإىل قلوب النا�ش وعقولهم 

6
يف �ستى الثقافات. 
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أن�س������اأت جمموعة من الفنانن العراقين  ا

نتاê ‰اذê م�سغرة  مركõاً Kقافياً يف بغداد الإ

K������ار القدÁة الباقية م������ن ح†سارات بن  لالآ
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النهرين يف fiاول������ة لتعõيõ االهتمام بتاريخ 

ي. العرا¥ ال

وكان حام������د عبد ال������رRا¥ عويد خري 

أ�س�ش يف بغداد  اأكادÁي������ة الفنون ا÷ميل������ة ا

»مرك������õ ميõوبوتاميا للف������ن الرافديني« عام 

2006 مب�ساعدة Rميل������ه �سديق جعفر اأمال 

يف اإحي������اء اهتمام العراقي������ن باحل†سارات 

�سورية والبابلية وال�سومرية القدÁة التي  االآ

 õكان������ت بالدهم مهداً لها، حيث اأ�سب املرك

 êاذ‰ êي†سم حالياً 20 فناناً يعملون يف اإنتا

أ�سد  K������ار العراقية امل�سهورة مثل ا م�سغرة لالآ

أور والثور املجن������ وبوابة  باب������ل وRق������ورات ا

ع�ستار وغريها.

وذك������ر عويد اأن املركõ ي�سع������ى اإىل اإبقاء 

تاريخ العرا¥ يف ذاكرة املواطنن يف fiاولة 

لت�سلي§ ال†س������وء على القوا�سم امل�سرتكة بن 

طواFف ال�سعÖ املختلف������ة، قاFاًل: »اأح�س�سنا 

نحن الفنانن واملثقف������ن اأن ح†سارة العرا¥ 

مهملة اإعالمياً.. درا�سياً.. علمياً.. يف داخل 

�سواء.  العرا¥ وخارج������ه. ومل ت�سل§ عليها االأ

فه������ذا ال�سبÖ جعلنا نهت������م بتاأ�سي�ش املن¶مة 

 õهاره������ا اإىل الع������امل م������ن خ������الل املنجX الإ

 Öدبي كما �ساه������د”. ال�سب الت�سكيل������ي واالأ

خر الرFي�ش حقيقة الذي دفعنا نتيجة ملا  االآ

مر به العرا¥ من ح������رب طاFفية مقيتة بن 

طواFف املجتم������ع العراقي. فهذا حفõنا اإىل 

أو قا�سم  أّن������ه ال بد اأن يكون هن������اك حا�سنة ا ا

م�سرتك بن العراقي������ن جميعاً بطواFفهم.. 

مبذاهبهم.. باأديانه������م.. بقومياتهم. ما هو 

نه مهتم  اإال مرك������õ مي�سوبوتاميا حقيق������ة الأ

بح†سارة العرا¥.«

وقال عويد »ال يهمن������ا اإن كانت القطعة 

أو املتحف  موج������ودة يف املتح������ف العراق������ي ا

أو امليرتوبوليتان  الÈيطاÊ اأو متحف اللوفر ا

ن اأو �رصقت.  اأو موجودة يف املتاحف حتى االآ

أنه������ا اإر رافديني  امله������م الذي يهمنا فق§ ا

نحاول اأن ‚�س������ده«، منتقداً ما و�سفه بقلة 

ن�سط������ة الثقافية ودعا  اهتمام احلكومة باالأ

اإىل “ويل م�رصوع������ات مماKلة وامل�ساعدة يف 

ت�سويق منتجاتها يف اخلارê، داعياً املوؤ�س�سات 

الر�سمية اأن تهتم مبثل هذه الن�ساطات. واأن 

تدعمه������ا Kقافياً واإعالمي������اً، واأن تبادر على 

قل اإىل فت������ منافذ ملرك������õ مي�سوبوتاميا  االأ

�ساعة هذا املنت بن  لت�رصيف منتجاته������ا الإ

قامة املعار�ش. النا�ش للمتلقن والإ

أنه اأعيد يف وقت �سابق من العام  ويذكر ا

ا÷اري اأعيد افتتاK ìمانية اأجنحة من اأ�سل 

20 جناحاً ي†سمها املتحف الوطني العراقي 

أم������ام ال������õوار يف جمموع������ات من¶مة مثل  ا

الطالب لكنه لي�ش مفتوًحا للجمهور ب�سفة 

أKرية  عامة. واأعيد عر�ش نحو 6000 قطعة ا

يف املتح������ف حالي������ا من بن Rه������اء 15 األف 

قطعة �رصق������ت خالل عملي������ات النهÖ التي 

مريكي للعرا¥. اأعقبت االحتالل االأ
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وتعن������ي كلم������ة »ميõوبوتامي������ا« باللغ������ة 

غريقي������ة املنطقة الواقعة بن نهري دجلة  االإ

7
والفرات يف العرا¥. 
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ك������رم من¶مو مهرجان الع������امل العربي يف 

وىل التي عق������دت بكاالبريا جنوب  دورته االأ

دي������Ö امل�������رصي اإدوارد اخلراط  اإيطالي������ا االأ

دباء العرب. ممثال لالأ

واأكد الدكتور طه مط������ر م�ست�سار م�رص 

الثق������ايف بروما باأن اختي������ار اإدوارد اخلراط 

دباء  دب امل�������رصي بن جمموعة م������ن االأ واالأ

الكبار املر�سحن من flتلف البلدان العربية 

” م������ن خ������الل اللجنة املن¶م������ة للمهرجان 

بعد درا�س������ة ملدi تاأKري الرتجمات التي “ت 

يطا›، م†سيفاً  لرواياته يف املنا الثقايف االإ

اأن اللجن������ة اأكدت يف م�سوغات االختيار عن 

أنه رواF������ي وناقد ومفكر  دي������Ö امل�������رصي ا االأ

م������ن نو´ خا�ش وكتاباته متفردة ولها القدرة 

على اكت�ساف احلقيق������ة لتفا�سيل دقيقة يف 

أنوا´  املجتم������ع امل�رصي والتعام������ل معها بكل ا

االحتماالت يف روايات������ه بداية من »حيطان 

عالي������ة« م������روراً ب�»�ساعات الكÈي������اء« حتى 

»يا بن������ات اإ�سكندري������ة« و»ترابه������ا Rعفران« 

�سوا¥ الطاF������رة« و�سوالً اإىل  و»flلوق������ات االأ

»اأمواê الليا›«.

وق������د �سه������د املهرجان تن¶ي������م عدد من 

ن�سط������ة الفكرية املواRية مثل  الفعاليات واالأ

ملتق������ى حول دور ال�سحافة العربية يف دعم 

حوار الثقافات يف اإطار حلقة تناق�ش الفر�ش 

عالم العربي والغربي يف ت�سحي  املمكنة لالإ

�سالم والعامل العرب������ي لدi الراأي  �س������ورة االإ

أة والهجرة  العام الغربي، وموؤ“������ر حول املرا

والقان������ون والدين يف الع������امل العربي، وماFدة 

�س������الم واأوروبة وت�سور  م�ستديرة ح������ول »االإ

بي†������ش املتو�س������§ وعملية  الغ������د والبحر االأ

بر�سلونة«.

و�سملت فعاليات املوؤ“ر عر�ساً م�رصحياً 

 êبعن������وان »احلج������اب اأو احلدود« م������ن اإنتا

يطالية،  موؤ�س�سة عاي������دة مبدينة فريون������ا االإ

ديÖ املغربي املقيم بباري�ش  وعقد لقاء مع االأ

يطا›  طاهر ب������ن جلون، وعر�������ش الفيلم االإ

»اخلبõ احل������ايف« املاأخوذ ع������ن رواية بنف�ش 

ديÖ املغربي الراحل fiمد �سكري  اال�سم لالأ

والذي يتناول الكثري من ال�سرية الذاتية له.

أي������ام املهرج������ان عرو�ش  كم������ا تخلل������ت ا

ندل�سية  للف������ن النوبي وفن������ون املو�سيق������ى االأ

واملتو�سطية ومو�سيقي ا÷اR ال�رصقية والرق�ش 

ال�رصق������ي، اإ�ساف������ة لفعالي������ات اأخرi تقدمي 

ترا املعماري امل�رصي الراحل ح�سن فتحي 

مع معر�ش للتون�سية �سلوi جابر اإ�سافة اإىل 

حلق������ات نقا�سية حول تعليم الفن واملو�سيقى 

يف املدار�ش واملعاهد العربية.

يذكر اأن املركõ الثق������ايف امل�رصي بروما 

ن�سط������ة والفعاليات  �سين¶م العدي������د من االأ
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واملبادرات خالل العام القادم احتفاال مبرور 

50 عاماً على بدء العالقات الثقافية امل�رصية 

 iبيت للعود يف اإحد ìها افتتاRأبر يطالية ا االإ

يطالية حيث وجهت الدعوة لعاRف  املدن االإ

العود العراقي املقيم يف القاهرة ن�سري �سمة 

للم�ساهم������ة يف امل�رصو´ باعتباره م�سÄوالً عن 

عدة مراكõ لبيت العود يف عدد من العوا�سم 

العربية.

وقال طه مطر اإنه ” اختيار م�رص لتكون 

�سيف �رصف مهرجان »جن������وة« للعلوم الذي 

ول من  أكتوبر حتى االأ يقام يف الفرتة من 23 ا

نوفمÈ باعتبار اأن عام 2009 هو عام العلوم 

يطا›، ومن املقرر  والتكنولوجيا امل�رصي االإ

اأن يتم عقد مهرجان العامل العربي �سنوياً بن 

دول اإيطاليا واإ�سباني������ا واليونان وبدعم من 

وروبي. االحتاد االأ

وم������ن ا÷دير بالذكر اأن اإدوارد اخلراط 

ه������و كاتÖ رواFي وناق������د اأدبي كبري من جيل 

دبية املبدعة  ال�ستيني������ات واأحد الرم������وR االأ

أدبنا العرب������ي املعا�رص، ويتمتع  واملوؤK������رة يف ا

أو�ساط الوط������ن العربي  باح������رتام بال������ يف ا

جنبية، �سدر له اأك من 50 كتاًبا  والدواFر االأ

ق�س�سًيا و�سعرًيا ونقدًيا، نذكر من موؤلفاته: 

حيط������ان عالية، �ساع������ات الكهرب������اء، رامة 

خر، اإ�س������الì ال�سحراء،  والتن������ن، الõمن االآ

أربعة ع�رص كتاباً اإىل اللغة  كما قام برتجم������ة ا

العربي������ة، وعدد من امل�رصحيات والدرا�سات، 

وح�سل عل������ى جاõ������Fة الدول������ة الت�سجيعية 

وىل عام  وو�سام العلوم والفنون من الطبقة االأ

8
1973م.
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قال الكاتÖ املغربي عبد الفتاì كيليطو: 

»اإن اللغة العربية من������ذ وقت طويل اأ�سابت 

كث������ريا من جمه������ور القراء والكت������اب بعقدة 

دب هو ما ياأتي  جعلت البع†ش يت�سور اأن االأ

أنه ما يõال  من خارê العامل العربي، وم†سيفاً ا

دب بالن�سبة للعديد من القراء يف املغرب  االأ

ه������و ما ياأتي من اخل������ارê، حيث يالحß اأن 

والثقافية  االجتماعي������ة  و�س������اط  االأ بع†������ش 

دب القادم من لغات وجمتمعات  تتباه������ى باالأ

اأخرi، وحت§ من �ساأن الكتابات املحلية«.

أ روايات م�رصية  أنه كان يقرا وذكر كيليطو ا

يف ال�ستيني������ات والحß اأن ال�رصد بالف�سحى 

وبع†������ش احلوارات بالعامي������ة امل�رصية مÈراً 

اإحالت������ه اإىل الرواي������ة امل�رصي������ة يف ق†سي������ة 

الف�سح������ى والعامية بطرì �سوؤال »هل يوجد 

اأدب مغربي?« يف تلك الفرتة، ويجيÖ »ل�ست 

متاأك������داً من ذل������ك« اإذ كان الكّت������اب العرب 

املف†سل������ون ÷يله من املغارب������ة يف منت�سف 

اخلم�سينيات ينتم������ون اإىل ال�رص¥، وي†سيف 

أنه وجيله ح�س������Ö م�سادفة التكوين »تعلمنا  ا

القراءة وتتلمذنا على امل�رصين والفرن�سين« 

اإذ كانت باري�������ش والقاهرة »وعر�سياً دم�سق 
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وبريوت« ت�سكل اأ�سواتاً و‰اذê يتم تقليدها 

.iدب املغربي كاأنه �سد وبدا االأ

دب  وقال كيليطو »مل نكن نعلم �سيÄاً عن االأ

املغربي قدÁه وحديثه.. كنا نعتقد اأن اللغة 

التي ولدنا يف اأح†سانها لغة هجينة منحطة 

 ßدب« ورغم حف غري الFق������ة بالكتاب������ة واالأ

حاجي يف البيوت  أبناء جيل������ه احلكايات واالأ ا

دب ياأتي من  أنه������م كانوا يت�سورون اأن االأ اإال ا

ف†س������اء اآخر ويكتبه مبدع������ون flتلفون واأن 

‚������اRه، الفتاً اإىل اأن  املغاربة غري موؤهلن الإ

عمال التي كتبها مغاربة بالفرن�سية  بع†ش االأ

لقيت اهتماماً و�سدi عربياً الفتاً مثل كتاب 

يديولوجي������ة العربية املعا�رصة« لعبد ا  »االأ

الع������روي اإذ كانت الفرن�سي������ة ج�رصاً لو�سول 

الكت������اب اإىل ال�رص¥ عن طريق الغرب، ويعلل 

 Èباملرور ع Öذلك بقوله: اإن معرف������ة القري

البعي������د »لعنة تثقل كاه������ل العرب منذ وقت 

طويل« م†سيفاً اأن بع†������ش الروايات العربية 

Kارت اهتماماً اأكÈ يف  لو كتبت بالفرن�سية الأ

العامل العربي وخارجه ولرتجمت اإىل العربية 

على الفور.

وو�سف كيليطو حال������ة الفخر والتباهي 

لدi البع†ش ح������ن يرتجم له عمل باأنه »ينم 

ع������ن قدر غ������ري قليل م������ن التفاه������ة«، وكاأن 

خر تعني الوج������ود بالن�سبة  الرتجم������ة اإىل االآ

للكات������Ö واالعرتاف به، م�سدداً على اأن هذا 

أو الواليات  مر ال يت�سور وجوده يف فرن�سا ا االأ

املتح������دة اإذ ال ت�ستمد الكتاب������ة اأهميتها من 

9
ترجمتها بل من قيمتها. 
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يطالية بالتعاون  ا�ستعادت ال�سلط������ات االإ

مريكي  مع مكتÖ التحقيق������ات االحتادي االأ

أKري������ة وKقافية وجدت  أك������ من األف قطعة ا ا

يف من������õل جامع مقتنيات اأمريكي تتوR´ بن 

قطع تنتم������ي للع�سور الو�سط������ى اإىل ر�ساFل 

وflطوط������ات ووKاFق منها ر�سالة موقعة من 

الدكتاتور بنيتو مو�سوليني.

ويبل ع������دد هذه القط������ع الفنية 1140 

قطعة ق������درت قيمتها باأك م������ن 4 مالين 

دوالر جõء من 3500 قطعة جمعت يف منõل 

�سل  يطا› االأ مريكي االإ جامع املقتني������ات االأ

جون �سي�ستو يف منõله يف اإلينوي.

و�سملت هذه املجموع������ة fl 348طوطاً 

تعود اإىل الق������رن الثاÊ ع�رص واأك من 400 

أKرية ووKاFق حتم������ل توقيع م�ساهري  قطع������ة ا

اإيطالي������ن من بينهم بطل التوحيد يف القرن 

التا�سع ع�رص جو�سيبي جاريبالدي.

يطالي������ة اإن ه������ذه  وقال������ت ال�رصط������ة االإ

عم������ال التي جمعها �سي�ست������و عÈ ال�سنن  االأ

�رصقت من دار fiفوX������ات بلدات ومكتبات 

وكناF�ش يف مناطق بوجليا و�سقلية ومولي�ش 

يف جنوب اإيطاليا وخرجت من البالد ب�سكل 

غري قانوÊ، وبعد وفاة �سي�ستو ات�سل ‚اله 

مريكية بع������د اأن اكت�سفا هذه  بال�سلط������ات االأ
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املقتنيات متناKرة يف منõل العاFلة يف بريوين 

يف اإلينوي.

 ÖFوق������ال الكولونيل لويجي كورتيلي�سا نا

رFي�������ش اإدارة ال�رصطة املكلف بحماية الرتا 

الثقايف يف اإيطالي������ا: نعيد اإىل بوجليا قطعاً 

أراد اأن يكون بحوRته قطع  اأخذها مهاج������ر ا

كثرية جداً تذكره مبوطن������ه، وقالت ال�رصطة 

اإن ابن������ي �سي�ستو مل يكون������ا على علم باأن�سطة 

مريكية  أنهما ات�سال بال�سلطات االأ والدهما وا

نهم������ا مل يكون������ا يعرفان م������ا يفعالنه بهذه  الأ

Kرية القدÁة. القطع الثقافية واالأ

وكثفت اإيطالي������ا واليونان من جهودهما 

خرية ال�ستعادة القطع  الدولية يف ال�سنوات االأ

Kرية املهربة اإىل متاحف اأجنبية ومقتنيات  االأ

 iخا�س������ة، وكانت اإيطاليا ق������د �سحبت دعو

قانونية كانت قد اأقامتها على متحف جيتي 

يف كاليفورنيا يف 2007 عندما وافق املتحف 

آنذاك  على اإعادة 40 قطعة ووّقع ا÷انبان ا

اتفاقية قرو�ش وتعاون م�سرتك لت�سوية هذا 

10
املو�سو´. 
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 Öي غونرت غرا�ش �ساحFبو الرواfi يطلق

رواية طب������ل ال�سفي والفاõ������F بجاõFة نوبل 

دب  عام 1999 عليه لقÖ »االبن الرهيÖ لالأ

ملانية  ملاÊ« ويعدونه اأهم من ج�ّسد الروì االأ االأ

يف الن�س������ف الثاÊ من الق������رن الع�رصين، اإذ 

عا�ش ويالت احل������رب الكونية الثانية طفاًل 

أنقا�ش املدن املهدمة  Kم �ساباً، وم�س������ى فو¥ ا

اإKر �سق������وط الرايخ الثال������ث، وعاين بنف�سه 

الكوار والفواجع والتمõقات التي اأ�سابت 

�سعبه وبالده ب�سبÖ الناRية. وعندما حتّولت 

أملانيا اإىل قوة اقت�سادية مهابة، وذلك مطلع  ا

ال�ستينات من القرن املا�سي، كان اأول من نبه 

اإىل �رصورة مقاومة التكالÖ على اال�ستهالك 

وعدم اال‚ذاب اإىل املغري������ات املادية التي 

حققتها »املعج������õة االقت�سادية«. وملا �سق§ 

أملانيا، رفع  ج������دار برلن، وتوح������د �سط������را ا

ملان اأن  أنه يتحتم على االأ �سوته عالياً ليعلن ا

يتوحدوا اأخالقياً قبل اأن يتوحدوا حتت راية 

ملانية القدÁة«. الدويت�سمارك »العملة االأ

ولد غونرتغرا�������ش يف مدينة »دانت�سيك« 

ن مدينة بولونية« عام 1927. وكان  »ه������ي االآ

والده يعم������ل يف م�سنع لل������ور¥، اأما والدته 

فكان������ت “لك fiاًل Œاري������اً �سغرياً. وكانت 

مدين������ة »دانت�سي������ك« يف ذلك الوق������ت مثاالً 

ديان  قلي������ات واالأ للتعاي�������ش ال�سلم������ي بن االأ

والثقاف������ات واللغ������ات ال�سيء ال������ذي �ساعد 

غونرتغرا�ش عل������ى اأن »يتطهر« منذ البداية 

م������ن كل امل�ساعر ال�سوفينية والعن�رصية التي 

أملانيا بينما كان هو  كانت قد بداأت Œت������اì ا

وىل يف احلياة الدنيا.. يخطو خطواته االأ

أر�سل اإىل جبهة  ويف عام 1945 جّن������د، وا

القتال ليعي�������ش Œربة احلرب املريرة “اما 

ي�ش بل.  مثلما هو احل������ال بالن�سبة اإىل هاي



‘É≤ãال Éالن�س øe äÉëسف‘É≤ãال Éالن�س øe äÉëسف‘É≤ãال Éالن�س øe äÉëف UسUس

387 2009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

وكان������ت احلرب ق������د اأو�سكت عل������ى نهايتها 

عندما اأ�سيÖ بج������راì خطرية قرب برلن. 

أر�سل اإىل اأحد  بعدها األقي عليه القب†������ش وا

املع�سكرات يف »بافاري������ا« كان ي�رصف عليها 

جنود اأمريكي������ون. بعد اإطال¥ �رصاحه حاول 

أنه �رصعان ما ان�رصف  موا�سلة درا�سته غري ا

آ�س������ف ليعمل يف اأحد املناجم  عن ذلك غري ا

قرب مدينة هانوفر.

وكان غونرتغرا�ش واحداً من جمموعة من 

دباء وال�سع������راء الذين عادوا من احلرب،  االأ

رافع������ن اأ�سواتهم من حتت اخلراÖF ليكون 

�ساه������داً على ما �ساهدوا و�سمعوا خالل تلك 

أملانيا. ومنذ  احلقب������ة ال�سوداء م������ن تاري������خ ا

البداي������ة، لفت������ت ق�ساFده ون�سو�س������ه انتباه 

ي�ش  رفاقه يف »جمموعة 47« من اأمثال هاي

ب������ل ومارتن فال�رص والفريدا ندر�ش. غري اأن 

غونرت غرا�ش كان يعلم وهو ال يõال يف بدايات 

دبية اأن الطريق طويل، واأن حر¥  م�سريته االأ

املراحل Áكن اأن يقتل مواهبه قبل اكتمالها 

ون†سجها. لذا ف†سل التمهل واالن�رصاف اإىل 

العمل ا÷اد يف انت¶ار اللح¶ة املنا�سبة.

وبعد اأن ع على والديه اللذين كانا قد 

فرا من »دانت�سيك« عند دخول الناRين اإليها، 

وذلك يف نهاية الثالKينات، التحق باأكادÁية 

الفنون ا÷ميلة مبدينة »دو�سولدورف«، ويف 

عام 1954 عقÖ جول������ة طويلة عÈ اإيطاليا 

أن������ا �سفر�ش، ال�سوي�رصية  وفرن�سا، تõوê من ا

ا÷ن�سية. وبعد اأن اأ�سدر جمموعة �سعرية عام 

1956 واأقام معر�سا يف مدينة »�ستوتغارت« 

انطلق اإىل باري�ش ب�سحبة Rوجته التي كانت 

ترغ������Ö يف حت�س������ن م�ستواه������ا يف الرق�ش، 

ومع������اً اأقاما يف �سقة باF�س������ة بغرفة واحدة، 

أربع �سنوات.  ومبطبخ �سغري. وهناك X������ال ا

وعلى الرغم م������ن ال�سعوب������ات املادية التي 

كان������ت حتول حياته وحياة Rوجته اإىل جحيم 

ال يط������ا¥، فان غونرت غرا�ش Xل منكباً على 

« التي �ستدخله اإىل عامل  كتابة »طبل ال�سفي

دب. الكبار يف جمال االأ

عل������ى الرغم م������ن ن�ساطات������ه ال�سيا�سية 

« وا�سل العمل  فاإن �ساحÖ »طب������ل ال�سفي

دبي والفني. فخالل  بدا´ يف املج������ال االأ واالإ

عمال  ال�ستين������ات اأ�س������در العدي������د م������ن االأ

اأهمها رواية �سغ������رية حملت عنوان: »الق§ 

والفÄ������ران« و»�سنوات الكل������Ö« وفيهما يعود 

اإىل املا�سي، واإىل �سن������وات الناRية حتديدا. 

وعن ذلك يق������ول غونرتغرا�ش »حال انتهاFي 

 اأن 
ّ
أنه علي « اأح�س�س������ت ا من »طب������ل ال�سفي

أق������ول ما يجÖ علي  أكت������Ö كتبا اأخرi لكي ا ا

قوله ب�ساأن احلقبة الناRية. تلك احلقبة التي 

ملاني������ة التي تغنى  دم������رت مقومات الروì االأ

بها �سعراوؤها وكتابها الع¶ام من غوته حتى 

توما�ش مان«.

مل يعر غونرت غرا�ش اهتماماً كبرياً للثورة 

الطالبي������ة التي اندلعت ع������ام 1968، واأخذ 



‘É≤ãال Éالن�س øe äÉëسف‘É≤ãال Éالن�س øe äÉëسف‘É≤ãال Éالن�س øe äÉëف UسUس

3882009 ول   الأ ال������ون  ال������ون  ��ون  كان كان����     ���� 555 ��دد ��������������دد ��������������دد  ������������الع������������الع

منذ ال�سبعينيات يبتعد �سيÄاً ف�سيÄاً عن عامل 

ال�سيا�سة، غري اأن ال�سيا�سة �رصعان ما فر�ست 

نف�سها بقوة عل������ى غونرتغرا�ش. فاإKر انهيار 

ملانية، تدخل  جدار برلن وقي������ام الوحدة االأ

يف ا÷دل الداFر حول هذه امل�ساألة اأك من 

مرة ليعلن عن »رف†سه التام« ل�»وحدة تراعى 

مل������ان ال�رصقين«،  فيه������ا امل�سال������ املادية لالأ

ح������ّذر من اأن ت�ستغل »القوi ال�سوداء« تنامي 

ملان لتعود جمدداً  امل�ساعر القومية عن������د االأ

اإىل الن�س������اط واإف�ساد العقول معتÈاً حواد 

العنف واحلر¥ التي حدKت عام 1993 �سد 

تراك، موؤ�رصات  اأحياء العم������ال املهاجرين االأ

خطرية لعودة الناRية. ومل يكتف غونرتغرا�ش 

بذلك، ب������ل اأ�سدر رواية �سخمة بدت وكاأنها 

أKار  اإدانة �سارخ������ة للوحدة، ال�س������يء الذي ا

�سخ§ الكثريين �س������ده. بل اإن الناقد الكبري 

مار�سي������ل راي�ش- راينت�سك������ي اعتÈ اأن هذه 

أ�سلوبياً.  الرواية هي اأ�سعف اأعماله فنياً وا

أKارتها  أ العا�سفة الت������ي ا وقب������ل اأن ته������دا

روايت������ه املذك������ورة ت������وارi غونرتغرا�ش عن 

ن¶������ار ليخرê للنا�������ش يف ربيع عام 1998  االأ

بكتاب يت†سم������ن مÄة ق�سة ق�سرية يروي من 

خاللها ق�سته مع القرن الع�رصين. ويف حوار 

اأجري معه اإKر �سدور هذا الكتاب قال غونرت 

 Öري الغ†سKاأبدا حتت تاأ Öأنا ال اأكت غرا�ش: »ا

أنن������ي كاFن �سكاك  كيد ا واالحتداد. م������ن االأ

 Öأنا اإن�سان يح وحذر. لكن يف الوقت نف�سه ا
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احلياة«. 
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اأكد ع†س������و الرFا�س������ة البو�سنية الدكتور 

ح������ار �سياليجي�ش اأن العا�سم������ة البو�سنية 

�رصاييف������و �ست�ست†سيف موؤ“������راً دولياً رفيع 

امل�ستوi حول »ح������وار احل†سارات« ال�سيف 

املقبل مب�ساركة قيادات �سيا�سية وفكرية من 

ال�������رص¥ والغرب، مو�سح������اً اأن موؤ�س�سة عبد 

ب������دا´ ال�سعري،  العõيõ �سع������ود البابطن لالإ

�ستن¶������م ه������ذا املوؤ“ر بالتع������اون مع جامعة 

�رصاييف������و وي�س������ارك فيه من¶م������ات Kقافية 

.iوفكرية دولية اأخر

وعÈ �سياليجي�ش ع������ن ارتياحه ال�سديد 

لعقد املوؤ“ر يف العا�سمة البو�سنية �رصاييفو 

متوقعاً اأن يتمخ†ش عنه تاأ�سي�ش مركõ داFم 

حلوار احل†س������ارات لكون البو�سنة احت†سنت 

أدياناً  عل������ى مر التاري������خ Kقافات متع������ددة وا

�سماوية �سادها الت�سام والتعاي�ش، وقال اإنه 

�ستُعق������د على هام�ش املوؤ“ر دورات وندوات 

دب  أدبية flتلف������ة �سيتمثل فيها االأ Kقافية وا

العربي والبو�سني ب�سكل خا�ش فيما �ستعطى 

داب على الرتاب§  اأهمية لدور الثقاف������ة واالآ

والتفاه������م بن ال�سعوب، م�س������رياً اإىل اأن اأول 

داب تعطى لكاتÖ من �رص¥  جاõFة نوبل ل������الآ

دي������Ö البو�سني  أوروب������ة كان������ت للرواFي واالأ ا

أواFل  أندريت�ش يف ا آنذاك اإيفو ا اليوغ�س������اليف ا
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ال�ستينيات من القرن املا�سي.

من جانÖ اآخر افتت������ يف جناì الثقافة 

يف مركõ املعار�ش الرو�سي مبو�سكو معر�ش 

آ�سيا الو�سطى، بعنوان »الباRار  لفنون ال�رص¥ وا

ال�رصقي.. �سح������ر التقاليد«.. و�سم املعر�ش 

أك������ م������ن 3000 م������ن املقتني������ات القدÁة  ا

واحلديثة الت������ي تعك�ش باألوانه������ا وRخارفها 

Kراء الثقافات ال�رصقية، كما �سم اأعماالً اأك 

من خم�سن فناناً تهدف اإىل تعريف احل†سور 

آ�سيا الو�سطى، وهي  بثقافات �سعوب ال�رص¥ وا

اأعمال من منغوليا وداغ�ست������ان واأفغان�ستان 

وتركمان�ست������ان وغريه������ا، وخ�س�ش املعر�ش 

Rاوي������ة ملتحف مركõ ريري������خ الدو› عر�ست 

فيه������ا مقتني������ات فري������دة ” جمعه������ا خالل 

آ�سيا  رحالت عاFلة ريريخ اال�ستك�سافية اإىل ا

الو�سطى.

وياأم������ل القاFمون على املعر�ش اأن ي�سب 

تقليداً �سنويا ÷ذب fiبي الفنون ال�رصقية. 

 ìوىل التي يتاألق فيها جنا ولي�ست هذه املرة االأ

الثقاف������ة يف مركõ املعار�������ش الرو�سي باألوان 

خرية  ال�رص¥ الõاهية، وق������د ال تكون املرة االأ

الت������ي ي¶هر فيها ه������ذا التنا�سق بن القدمي 

12
واملعا�رص يف ق�سة تاريخية عريقة.

نباء العربية ال�سورية »�سانا« وكالة الأ

WWW.SANA.ORG.
نباء اجلزائرية وكالة الأ

WWW.APS.DZ 
موقع البوابة

WWW.ALBAWABA.COM
موقع ميدل اإي�ست اأونالين

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO
وكالة اأنباء اخلليج

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
موقع القناة

WWW.ALQANAT.COM
�سبكة املعلومات العربية املحيط

WWW.MOHEET.COM
و�سط وكالة اأنباء ال�سرق الأ

WWW.MENA.ORG.EG
خبار  موقع املخت�سر لالأ

WWW.ALMOKHTSAR.COM
خبارية موقع ن�سيج الإ

WWW.NASEEJ.COM
موقع العرب اأونالين

WWW.ARABONLINE.CO
وكالة رويرتز

WWW.REUTERS.COM

اإحــــــــاالت
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pلي�س������ت قلّة، تلك الدرا�سات التي تتن������اول الفل�سفة، بطر¥pلي�س������ت قلّة، تلك الدرا�سات التي تتن������اول الفل�سفة، بطر¥p عدة. فالبع†ش 

ي������رi يف التõمن التاريخ������ي ماهية كلية ، فيدخل علين������ا بدرا�سات من قبيل 

أو تتن������اول حقبة Rمنية معينة، من  املة، ساملة، ساملة، ا س»تاري������خ الفل�سفة«. قد تكون كلية �س»تاري������خ الفل�سفة«. قد تكون كلية �

خر  ��رصة. والبع†ش اال���رصة. والبع†ش اال���رصة. والبع†ش االآ �م املعا�����م املعا���� أ أم الو�سيطة، ا قب������ل، تاريخ الفل�سف������ة اليونانية، ا

الي������رi يف التحوالي������رi يف التحوالت التاريخي������ة الكiÈ للفكر الفل�سفي. م������ا هو هام ومفيد، 

فيدخل علينا بدرا�سات من مث������ل »مدخل اإىل الفل�سفة« اأو »مدخل اإىل تاريخ 

نا هذا، يرi يف الفل�سفة fiطات كانت سنا هذا، يرi يف الفل�سفة fiطات كانت سنا هذا، يرi يف الفل�سفة fiطات كانت  سالفل�سفة«. الكتاب الذي نثريه يف عر�سالفل�سفة«. الكتاب الذي نثريه يف عر�

❁
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❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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مولية من اليون������ان سمولية من اليون������ان سمولية من اليون������ان اإىل الفل�سفة  سي������ه �سي������ه � أ يف را

احلديثة، على اعتبار عدم اكتمالية الفل�سفة 

املعا�رصة.

ل������ف املفك������ر الفرن�س������ي املهتم ول������ف املفك������ر الفرن�س������ي املهتم وؤل������ف املفك������ر الفرن�س������ي املهتم  وق������ام املوق������ام امل

سابال�سابال�ساأن الفل�سفي »اآالن« بتقدمي درا�سته هذه 

حتت عنوان: »مدخل اإىل تاريخ الفل�سفة من 

�سق������راط اإىل كونت«. ق������ام برتجمة الكتاب 

�ست������اذ »�سلمان حرفو�ش وهو  اإىل العربية االأ

ش�������ش�������ش بالدرا�س������ات الفكرية.  �������س�������س سباح������ث متخ�سباح������ث متخ�

ق للعام سق للعام سق للعام  سدر الكتاب عن »دار كنعان« بدم�سدر الكتاب عن »دار كنعان« بدم� در الكتاب عن »دار كنعان« بدم�سدر الكتاب عن »دار كنعان« بدم�س س�س�

فحة. سفحة. سفحة.  س/ �س/ � فحات بلغت /سفحات بلغت /سفحات بلغت /400 س/ وب�س/ وب� 2009/

اساساً له مبا يت�سق واملعطيات املعرفية  سم عر�سم عر� نقّد

للكتاب.

❁    ❁    ❁

..á«fƒWÓa C’G áØ°ù∏ØdG

��ن �سقراط ���ن �سقراط ���ن �سقراط  �������ل م������ا ب����������ل م������ا ب��� ������ل م������ا ب���س������ل م������ا ب���س س- �سق������راط: ح�س- �سق������راط: ح�

- فكان������ت النتيجة 
ٍ
واأفالط������ون لق������اء �س������ام

داق������ة ممنوحة للجميع. مل سداق������ة ممنوحة للجميع. مل سداق������ة ممنوحة للجميع. مل  سحركة فكرية. �سحركة فكرية. �

اء منم������ق. ويقدم ساء منم������ق. ويقدم ساء منم������ق. ويقدم اإلينا  سن�سن� يك������ن �سقراط ذا اإ

ة بذلك سة بذلك سة بذلك  ساعرية اخلا�ساعرية اخلا� اعرية اخلا�ساعرية اخلا�س س»فيدر« فكرة ع������ن ال�س»فيدر« فكرة ع������ن ال�

ني������ق. كان �سق������راط جمبوالً الرج������ل غري االأ

ى رجال الدولة، واخلطباء سى رجال الدولة، واخلطباء سى رجال الدولة، واخلطباء  سال ينال ر�سال ينال ر� أ على ا

عراء؛ لكنه������م كانوا يطالبونه.. هو فكر سعراء؛ لكنه������م كانوا يطالبونه.. هو فكر سعراء؛ لكنه������م كانوا يطالبونه.. هو فكر  سوال�سوال�

ُنه يُعلن عن هذا نه يعلن عن هذا نه يُعلن عن هذا 
أ خر، كما ا خر ومع االآ مثل االآ

خر »هذا ما �سوف تقوله اأنت«. ذاك الذي  االآ

ي�ستفه������م من اأجل اأن يعلم ه������و على الدوام 

أو يعتقد باأنه يعلم.  اإن�س������ان يعلم باأنه يعل������م، ا

أما اأر�سطو، فيقول، باأن �سقراط كان يتوجه  ا

�سÄلة حول  جنا�������ش يف تلك االأ اإىل تعريف االأ

االأخال¥، واأن هذا الباب العلمي هو ما رمى 

اأفالط������ون يف مذهÖ املث������ل. ونفهم هنا كل 

معنى »اع������رف نف�سك« تلك احلكمة الولفية 

التي حكم �سقراط باأنه������ا كافية. وال�رصاFع، 

�سوف تكون، يف ن¶ر �سقراط، ذلك الق�سا�ش 

فالطون على يد نف�سه. والتطهري الأ

أريد  - بروتاغورا�������ش: ال�سخ�سي������ة التي ا

ا�ستعرا�سها، ذلك املفكر املوهوب، يخرê من 

ر�ش، يحطم كل حقيقة، وكل نية �سادقة،  االأ

اإذن، اإن بروتاغورا�������ش مل������رة واحدة قد قال 

ح�سا�ش، تلك  كل �س������يء. العلم اإن ه������و اإال االإ

طروحة. فاملعرفة معاناة ح�سّية، اإنها  هي االأ

وجودن������ا عند ملتقى ال�س������يء املتعامل معنا، 

أمل يقل بروتاغورا�ش  ونحن الذين نتعامل معه. ا

�سياء  ن�س������ان مقيا�ش االأ مقولت������ه ال�سهرية: االإ

جميعها. هو مقيا�������ش وجود ما يوجد منها، 

ومقيا�ش وجود ماال يوجد.

مر، حول املُثل،  - بارمنيد: يف ب������اد االأ

�سياء عن املُثل، حول عالقة  حول �س������دور االأ

، تل������ك مو�سوع������ات متبادلة بن  املث������ل با

�سق������راط والنذيري������ن، بارمني������د، فيل�سوف 

الواحد، وRينون ال�سهم وال�سلحفاة. يتباحثان 
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ن الواجÖ يق†سي  ح������ول املُثل اخلال������دة.. الأ

باأن يكون عامل املثل هو حقيقة عاملنا. ولي�ش 

اعرتا�س������اً: »كيف �سين†سم اإىل عاملنا?« واإ‰ا 

»كيف �سيتمايõ عن عاملنا?.. فالوجود موجود 

الالوج������ود غ������ري موجود، تلك ه������ي امل�سلّمة 

البدFية، ومنها ن�ستخل�ش باأن الوجود واحد 

 Öاأح������د، وعدم الوجود ال ي�ستطي������ع اأن ين�س

نف�سه اإىل الوجود.

فالطوÊ يحمل  - املُثُ������ل: كان املذهÖ االأ

 Öأك������ مما حم������ل اأي مذه م������ن امل�ستقبل ا

آخ������ر. فال�سكل الهند�سي لي�ش �سوi انعكا�ش  ا

للفكرة، �سورة عنه������ا، ماذا يكون العامل عليه 

أّي �سيء، بل هو  ل������وال املُثُ������ل? اإنه لن يك������ون ا

�سياء يف ماهياتها  ل������ن يكون له من Xهور. االأ

خارê احل�سيات. هي يف املجردات الذهنية. 

فلكل موجود ماهيته. وبالتا› مثاله املجرد 

يف الذهن.

اأفالط������ون ي�سّب������ه معارفنا  - الكه������ف: 

الفورية ب¶الل، اإذ كل Xّل هو حقيقي، غري 

أنن������ا ال ن�ستطيع اأن نعلم م������ا وجه احلقيقة  ا

في������ه مامل نعرف ال�سيء الذي هو Xل له تلك 

امل¶اهر هي م¶اهر لكاFن fiدد هو نف�سه. 

اإنن������ا نفهم ا�ستن������اداً اإىل املثل ب������اأن ال¶الل 

حقيقية، واإنه ال جمال لتغيريها.. هنا ت¶هر 

مراتÖ املعرفة. فهذا ما يتطابق مع الواقع، 

أدن������ى مرتبة من املعرفة، وكذلك  والذي هو ا

اأدنى مرتبة للراأي.

- تيمي������ه: اأفالطون اأج������اد يف قوله، اإّن 

موات،  تلك الروؤi عن املا�سي، امل�ستقبل، االأ

 . ال������والدات، لي�ست هي الع������امل كما كونه ا

اأما »تيمي������ه«. فاإنه ي†سيء ملكوت اخلياالت 

 iاب������ت.. اإن النف�������ش املتعالية لدK ب†سي������اء

 . أك أم������ور ا اأفالط������ون، ت�سام������ نف�سها يف ا

 »êورÁاإنه بذلك يبال������ يف اعتماده على »د

اخلال������ق، وكان fiقاً يف ذل������ك كل احلق. اإن 

»دÁورê« »تيميه« اخلالق ان�سحÖ اإىل داخل 

دنى �ساأناً، للجن، للب�رص،  لهة االأ ذاته، تاركاً لالآ
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للحيوانات، اأن يج������رب كل ح¶ه حتت راية 

ال�رصيع������ة التي ال تبديل فيه������ا.. تذكر حياة 

�سابق������ة، حياة مقبلة، كي������ف يفهم اأفالطون 

ذلك? يطي������Ö › القول  اإن������ه يفهمه، مثلما 

رواì تختار اأقدارها.  يفهم باأن االأ

أل�سيبي������اد: كل النا�������ش يعتقدون باأنهم  - ا

 Öاإن ح .Êفالطو يعلمون ما هو احل������Öّ االأ

اخلري �سامل، اأما ح������Ö ا÷مال فاأقرب اإىل 

ر�ش. فلي�ش لن������ا اأن ننده�ش اإذا ما كانت  االأ

وىل اأمام لغõ ا÷مال،  اختالجات احل������Ö االأ

أنها fiملة فو¥ ما تطيق من اأفكار،  كم������ا لو ا

ول، املثقل بالرغبة،  لكن حتى يف احل������Ö االأ

نبحث عن الر�سا والقبول، عن االتفا¥ احلر. 

ر�س������ي وجهته احلÖ ال�سماوي،  اإن احلÖ االأ

Áان بالروì املفك������ر، الذي يبحث  بذل������ك االإ

خر. ويجد التفكري يف االآ

ن ب�سدد احلق  - كاليكلي�������ش: نح������ن االآ

والباطل. لك������ن، لكي نحاكي اإىل حد مقبول 

تلك الهيÄة احلكيمة ق������د نحتاê اإىل Œميع 

حلقة ال�سف�سطاFي������ن- اأعني، رجال الدولة 

واملحامي������ن والق†س������اة. يق������ول كاليكلي�ش: 

بالتاأكيد اأعرف Kم������ن الن¶ام والقوانن- بل 

ومن البن اأن اأ�سحاب ال�سلطة ذوي النفوذ، 

 Öخرين، يج حتى اأك من جمي������ع الب�رص االآ

عليهم تكرمي احل������ق، بحيث Áكن القول اإن 

النا�ش امل�ستكين������ن والقانعن بالقليل، مثلك 

 Èأبداً اأك ي������ا �سقراط، لك������ن يكون عدده������م ا

م������ن الالRم. واحلال فاإن �سقراط كان يقول، 

ال متفنن������اً م������ن جديد يف الÈه������ان على اأن 

الطاغية �سعيف وتعي�������ش، اإن مل يكن يح�سن 

التحك������م باخلوف، والغ†س������Ö، واحل�سد، يف 

نف�سه.

- جيج�ش: لي�ش الرب������ الكبري اأن نفعل 

كما يفعل جمي������ع النا�ش، واإ‰ا ربحنا الكبري 

اأن نحك������م باأنه������م على �س������واب. فالت�رصف 

ال ي�ستتبع االلتõام.. نع������م Áكن للمتقدمن 

أنف�سهم  يف العم������ر، والوقوري������ن اأن يج������دوا ا

مدفوعن لتجاوR القوانن التي �سّنوها بع†ش 

ال�سيء. دون اأن ي�سغلوا اأفكارهم كثرياً بهذا. 

آخ������ر، �سيء قا�شٍ  أو اأن يك������ون هناك �سيÄاً ا ا

قوياء..  يف داخ������ل النف�ش، هو القوي على االأ

هكذا حا�������رص اأدÁانت وغلُوك������ون �سقراط 

ألõماه بالرد. بخطابهما وا

ن�سان والدولة،  - الكي�ش: اإن العالقة بن االإ

كما هي العالقة بن العق������ل والعاطفة. وال 

يريد اأفالطون اإال اإمكانية وجود تعار�ش بن 

ن�سان ذاته، وكذلك بن  الرغبة والعقل يف االإ

الغ†سÖ والرغبة، يف الدولة اأي†ساً هناك راأ�ش 

 Öاحلرفين، والغ†س iوعقل: الرغبات ل������د

لدi املحاربن.

: م������ن بعد ه������ذه اال�ستك�سافات  pي�������رص pاإ -
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رواì واخلالدين،  ليõية، م�ستقر االأ للحقول االإ

ها هي احلكمة، حت������اول اإ�ساءة ذلك، علماً 

أن������ه يوج������د خارجون عن احل������ق يت�سكّون،  با

مر،  ويقول������ون اإنهم تع�س������اء.. ويف حقيقة االأ

: الرغبة والقدرة  فاإن بن احليوات الث������ال

والعل������م، ال Áلك �سوi احلكي������م البت براأي 

�سديد ب�ساأنها.. اإن احلركة الطبيعية للمخيلة 

يهام باأRمنة اأف†سل..  ال�ساعرية تقوم على االإ

اإن اختياراتنا fi�سوم������ة على الدوام، ونحن 

من نقوم مبناق�ستها، بعد اأن نكون قد اخرتنا. 

واإذا اأمعنا الن¶ر جيداً، فنحن بيدنا Œميع 

م¶اهر الõم������ن تلك يف تفكري خارê الõمن. 

�سحي������ اأن احلÖ ي������õول وينق†سي مبفهوم 

الõم������ن. لكن ما ال يõول فكرة احلÖ يف حد 

ذاته. لذلك فاإن حيواتنا تتجدد با�ستمرار.
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�سالة للذات هي حتدي������داً ما ‚ده يف 

التاأم������الت، واملتحرك������ة بقوة تبع������اً لقانونها 

الداخلي.. يوؤكد ديكارت على حقيقة وجود 

ا÷�سم لي�ش بو�سفه املادة فق§، بل بو�سفه 

ا÷�سد يف عالقته بالفكر. ولكن علينا التاأكيد 

على حقيقة هذا ا÷�سد حتى ن�ستطيع فهم 

 iجدل العالقة بينه وبن الفكر.. ال�سك لد

ديكارت لي�������ش �سكاً من اأج������ل ال�سك فق§. 

بل علينا فه������م العالقة باعتب������ار ال�سك من 

�رصوريات العقل. فم������ن حق العقل الت�ساوؤل 

حول م�سداقية ما يق������ال. وعلينا اأن نحاور 

خر بالقبول والنفي بالقول والفعل،  الفكر االآ

وبالتا› فال�س������ك الديكارتي �سك باملمار�سة 

ولي�������ش بالقول فق§. ال�س������ك الديكارتي هو 

خر والعامل ككل. موقف حيال الذات واالآ

لهي هي  اإن البحث يف ق†سية الوجود االإ

 êله يوجد خار ق†سية بحث يف الكليات. فاالإ

الذات مبدياً نف�س������ه يف الوجود، باعتبار اأن 

الكون الوجودي هو مك������ون ينق�سه القانون 

له هو القانون الذي ي�سري  الذي ي�سري به. واالإ

العامل مبا هو وجود ميكانيكي خارê الذات. 

له������ي املفرت�ش ينم عن حركة  اإن الوج������ود االإ

الالاكتم������ال الوج������ودي يف الوجود. وبالتا› 

ن�س������ان اأن ي�سك بق������درة العقل على  على االإ

تقدمي الع������امل ب�سيغته ال�سحيحة، مبا ينبني 

 ، ا آه ديكارت يف  عن فر�ش كما› اآخر، را

باعتباره الروì املفكر.

يف �سدد العالقة بن ديكارت والطبيعة، 

ول عملية  ي¶هر ذلك يف حادKن اKن������ن: االأ

أو انعكا�س������ه، باعتبار هذه  انك�سار ال†س������وء ا

الفر�سية حركة. والثاÊ ن¶رية املغناطي�ش، 

باعتبار جدل العالق������ة بن املركõ وما يدور 

حوله.

أنه  هواء يرi ديكارت ا االأ يف اأطروح������ة 
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ال يوجد فينا �سوi نف�ش واحدة، وهذه النف�ش 

ق�سام-  أّي تن������و´ يف االأ ال حتم������ل يف ذاته������ا ا

فالنف�ش احل�سية ذاتها تكون عاقلة، كما تكون 

جميع �سهواته������ا اإرادات. هنا تنفجر القدرة 

الذهنية، باعتبارها مطلق قوة حيوية، ونف�ش 

لة، هو التتمة لذلك. ن�سان االآ نامية. واالإ

لية للج�سم، يتم  اإن ال�سعور باحلرك������ة االآ

 ،Öم������ن خالل ما ن�سعر به م������ن خوف وغ†س

رادة تغيري ذل������ك.. اأن “ار�ش  واإمكاني������ة االإ

النف�ش تاأKريها على ا÷�سم، وا÷�سم تاأKريه 

على النف�ش، وه������و بالتا› اأمر واقع ال fiل 

ن�سان.. هذا مع اأن ديكارت ال  نكاره لدi االإ الإ

يجهل تلك العالقة الفريدة التي حتيل داFماً 

اإىل الدما الذي يبحث عن م�ستقر للنف�ش.

❁    ❁    ❁

..π¨«g

أ�سطورية، تبحث  ا فل�سفة هيغل فل�سف������ة 

عن الوعي خلف م¶اهره اخلارجية، وتُعمل 

التفكري بروì العامل.

- املنط������ق: التناق†������ش لي�������ش عر�ساً يف 

اأفكارنا، فنحن ال نفك������ر اإال بتناق†سات يتم 

التغل������Ö عليه������ا. ومنطق الت�سل�س������ل املن¶م، 

يتطل������Ö اأن يك������ون بداي������ة لن������ا، اأي مما هو 

ك Œريداً وب�ساطة. والوجود انتقال يف  االأ

الالوجود. واحلركة هي االر“اء يف الوجود 

املتالطم من اأعلى قم������م التجريد ا÷رداء، 

اإن احلرك������ة نف�سها الت������ي بينت وجلت ما يف 

املنطق من نق�ش هي التي �سوف تقودنا اإىل 

تاأمل الطبيعة يف تنوعها، ومن Kم اإىل العقل، 

بالرج������و´ اإىل الفكر احلي. على هذا املنوال 

يكون حتقق االنتقال من ال�سفة اإىل الكم.

فل�سف������ة الطبيع������ة: الطبيعة تقدم   -

آKاراً عن الفكر، عÈ املنطق. فالطبيعة تقدم  ا

 iوجودها اأفكاراً. هن������اك: العدد واملد Èع

والõمان والقوة وفق الفكر. ودون الفكر هي 

خارê العق������ل يف الكون. وبالت������ا› ن�ستطيع 

التحد خارجياً ع������ن العالقة بن االنت�سار 

 Êوعن ق������درة الواقع الكو iاملطل������ق يف املد

عل������ى اأن يوجد خارê ذات������ه. كما لدi هيغل 

م������ا ن�سميه الثب������ات اخلا�������ش والتكويني يف 

الوجود املن¶م، الذي تعÈُ فيه املادة دون اأن 

يتغري ال�س������كل. فاحل�ش يفرت�ش وجود وحدة 

غري قابلة لالنق�سام ويعÈ عنها بو�سفها كاًل 

موحداً.

- فل�سفة الفكر: من املنطق اإىل الطبيعة 

اإىل الفكر »كل ما هو عقالÊ يكون حقيقيا، 

أ  كل ما هو حقيق������ي يكون عقالنياً. اإن املبدا

يف فل�سف������ة الفك������ر يق������وم عل������ى اأن طراFق 

التفك������ري، التط������ور، امت������الك Rم������ام الذات 

مرتهن ب†رصورات طبيعية وحيوية. مما ينت 
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لنا تق�سيماً KالKياً هيغلي������اً: فكر ذاتي، فكر 

مو�سوعي، فكر مطلق.

- الفن: الفن نو´ من املحك لكل فل�سفة. 

أ�سكال واأفكار. اإن الفكرة – Kار الفني������ة ا فاالآ

املث������ال- هي: اأقوi كلمة يف املعجم الهيغلي، 

هي الت�س������ور، اأي التفكري الذي مل يعد قاFماً 

عل������ى املجادلة. ب������ل ي�سكل امتي������اRاً تلقاFياً 

للجوهري������ة بتط������ور �سمني. يج������Ö اأن نعد 

خم�سة فنون رFي�سة ه������ي: العمارة، النحت، 

الت�سوير، املو�سيقا، ال�سعر.

الدي������ن: الفن “هي������د الدين. اإذن   -

أو  يتخ������ذ الدين موقع������ه كط������رف متو�س§، ا

درجة يف الديالكتي������ك، بن الفن والفل�سفة. 

والدي������ن Áثل تفكري تفكريp الفن. والدين هو 

حقيقة الفن. على الدين اأن يحارب ا÷�سم 

نه م������ن داخليته يف  في������ه لك������ن اأن ال يلغيه الأ

حرك������ة ديالكتيك املنط������ق. اإن معرفة الدين 

ا�ستعادة للحرك������ة الديالكتيكية من الفن اإىل 

الدين ومن الدين اإىل الفل�سفة.

الفل�سفة: الفل�سفة ال تلغي �سيÄاً مما   -

قلناه �سابقاً. الفل�سفة حترر الفكر، الفل�سفة 

ال تعلم نف�سها بالذات كتاريخ، لي�ست منطقاً، 

بل ه������ي الفل�سف������ة بال������ذات، بالديالكتيك، 

الديني وا÷ما› وال�سيا�سي والبيولوجي.
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ن الفكر  الفكر دون مو�سو´ ال قيمة له. الأ

الفعال هو الفكر املوؤ“ر يف العلم، وبنو´ من 

 õيÁ ن�سانية املتوا�سلة.. ال �سيء التجربة االإ

الفك������ر الو�سع������ي اأف†سل من تل������ك الثقافة، 

مبا فيها م������ن علم حقيقي ومو�سوعي.. لقد 

كانت الريا�سي������ات يف اأ�سولها، فيõياء حول 

م������ور تطورت اإىل اأن اأ�سب  عداد، لكن االأ االأ

علماً حول العالقات الت������ي Áكن قيا�سها.. 

اإن عالقة الريا�سي������ات بالفلك غري خافية. 

والبيولوجي������ا تقدم بج������الء �سعوبات عليا، 

حياء يخ†سعون بال†رصورة للقوانن  مادام االأ

الكيمياFي������ة والفيõياFي������ة والفلكي������ة وحتى 

الريا�سية. اأما علم االجتما´ فهو قدمي قدم 

الوجود الب�رصي.

اإن جميع العلوم هي وقاFع �سو�سيولوجية: 

ن�سان حا�������رصاً، وكذلك املجتمع.  م������ا دام االإ

فكار  فالعل������م يرتب§ باللغة امل�سرتك������ة. اإن االأ

الثابت������ة والعواط������ف والع������ادات والغيبيات 

اأوغ�س������ت كونت  واملعتق������دات هي بن¶������ر 

ا�ستباق������ات طبيعية للعلم. خ������روê تدريجي 

من احل�سي اإىل املجرد. والفكر امليتافيõيقي 

النق������دي والرف†سي يف جوه������ره مل يكف عن 

اأن يك������ون خم������رية التقدم الثق������ايف حتى يف 

كونت على نقل  الع�سور الناFية. وهنا عمل 
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العلم من امليتافيõيق������ا الغيبية اإىل الفيõيقا 

االجتماعية.

وىل يف الفكر الو�سفي تتاآتى  اإن الفكرة االأ

يف داخل كل اإن�س������ان، ومن املهم اقتفاء هذه 

مان  الفكرة الع¶يمة حتى جذورها، هذا االأ

 ، الو�سعي يقودنا اإىل قانون احلاالت الثال

�سÄلة  جابة على االأ واأن الفكر ال دور له غري االإ

التي كان الالهوت يطرحها ب�سذاجة.

معاينة الطفولة يف التاريخ ال�سو�سيولوجي 

يتي لنا تبن م�سدر جميع تلك ال�سف�سطاFيات 

ديان املقارنة. امليتافيõيقية بدءاً من االأ

ومن������ذ انعت������ا¥ الفكر احلدي������ث من كل 

اله������وت، كان ال بد من البح������ث عن �سب§ 

وروبي عÈ االأخال¥. عÈ الفردية،  ن�سان االأ لالإ

من خ������الل مذه������Ö اخلال�������ش ال�سخ�سي، 

الذي Áيل على رغ������م الطبيعة، اإىل تفكيك 

ن�سان يف  الرواب������§ االجتماعية واإىل عõل االإ

. مواجهة ا

¥µ
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 äóLh , kÉeÉY Ú©HQCG ƒëf òæe QÉKÓd »à°SGQOh »à°ûjÉ©e ∫ÓN øe

 , jQÉàdG  πÑb  Ée  Qƒ°üY  òæe  ,â`̀dGRÉ`̀eh  ,âfÉc  ,á«°Sóæ¡dG  ∫Éµ°T C’G  ¿CG

 äÉjQÉîØdG ∫ÉéŸG Gòg ‘ I ¡°ûdG á∏ãe C’G øeh ,áaôNõ∏d áª¡e IOÉe

 ,∑GôH πJh ∞∏M πJ πãe ,IójóY ™bGƒe ‘ ájQƒ°S ‘ É¡«∏Y ÌY »àdG

 ,Ég Zh …QÉeh ÓÑjEGh âjQÉZhCGh Qó«H πJh ôªM C’G ±ô÷Gh ¢Uô≤H πJh

 É¡eƒ°SôH õ«ªàJh ,OÓ«ŸG πÑb ¢SOÉ°ùdG ∞d C’G ¤EG Oƒ©J QÉK’G √òg ¢†©Hh

الπµ°û ال¡æدS°« والæØون
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 ≈∏Y kÉfÉ«MCG Ωƒ°SôdG √òg äöüàbGh , kGQƒ£àe kÉ«dÉªL kÉ q°ùM â°ùµY »àdG á©jóÑdG

 É Q  ,ä qÈY »àdG  ..äÉÑ q∏°üŸGh  äÉ©HôŸGh  äÉã∏ãŸG  øe áfƒµŸG  á«°Sóæ¡dG  ∫Éµ°T C’G

.ájöûÑdG jQÉJ øe ¤h C’G á∏MôŸG √òg ‘ IÉ«◊G iƒbh á«æjódG óFÉ≤©dG øY

 ‘  áØ∏à  Ö«dÉ°SCÉH  ,AÓ`̀Lh  Iƒ≤Hh  IöVÉM  á«°Sóæ¡dG  ∫Éµ°T C’G  âfÉc  kGPEG

 ‘ QÉ`̀gORGh  Ω qó≤àH  äôªà°SGh  ,ájQƒ°S  ‘ Qƒ°ü©dG  ÈY ¿É°ùf EÓd  á«æØdG  äÉLÉàædG

 á°UÉNh ,iôN C’G äGQÉ°†◊G ¿ƒæa ‘ ±ô©J  πµ°ûH ,á«eÓ°S E’G á«Hô©dG Qƒ°ü©dG

 ∫Éµ°T C’G ™«ªL ‘ Iƒ≤H kÉ ƒë∏e kGQƒ£J ájQƒ°S âaôY å«M ,…ƒe C’G öü©dG ‘

 ≈∏Y õ«cÎdG ó q°ù  óbh ,øjó©àdGh äÉWƒ£îŸGh IQÉª©dGh ±õ G πãe á«YGóH E’G

 QÉKG ó h ,ájƒe C’G á∏MôŸG ájÉ¡f òæe á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°T C’G ≈∏Y áªFÉ≤dG áaôNõdG

 …öübh ≈à°ûŸG öübh ,ô qéØŸG áHôN öüb πãe áª¡e höU ‘ áë°VGh ∂dP

 ™eÉ÷G  ‘h  ,¢Só≤dG  ‘  Iôî°üdG  á qÑbh  ,√ôªY  öübh  ,»böûdGh  »Hô¨dG  ◊G

..≥°ûeóH ÑµdG …ƒe C’G

 á∏ãe C’G  Ì`̀cCG  øe  ,≥°ûeóH  …ƒ`̀e C’G  ™eÉ÷G  ‘ äó q°ùL  »àdG  á∏ãe C’G  ≈≤ÑJh

 ,á«∏NGódG ¬fGQóL ≈∏Y äóLh »àdG ,IôMÉ°ùdG á∏«ª÷G ±QÉNõdÉa ,áYhQh ád’O

 øeh ,I qó°†æŸG  á qjôeôŸG  äÉæ«jõàdG  âfÉc  πØ°S C’G  øe ,Iƒ°ùµdG  øe ÚYƒæH  âfÉc

 ô ÉæŸ Ωƒ°SQ ≈∏Y É¡æe AGõLCG ‘ πªà°ûJ ,áfƒ∏e á«LÉLR AÉ°ùØ«°ùa äÉMƒd ≈∏Y C’G

 ó h .á qæé∏d á«eÓ°S E’G äGQƒ°üàdG ¤EG õeôJh ,á©°SÉ°T äÉMÉ°ùe π¨°ûJ á«©«ÑW

 á¡LGƒdG ‘ á©FGQ ±QÉNR øY á©WÉ°S á∏ãeCG kÉ°†jCG »Hô¨dG ◊G öüb ÉjÉ≤H ‘

 ¬à¡HCGh  ∂∏ŸG  áª Y  öü≤dG  ≈∏Y  â©∏N  »àdG  á q«°ü÷G  ±QÉNõdÉH  á°Tƒ≤æŸG

 ¢ùµY É  ,öü≤dG ±ôZh äÉgOQh äÉYÉb πª  ¿ƒæØdG √òg â q£Z óbh ..¬àeÉîah

 äÉYƒ°VƒŸG  ‘  AGƒ°S  á«æØdG  É¡dÉµ°TCGh  É¡YGƒfCG  Qƒ£Jh  ¿ƒæØdG  QÉ`̀gORG  øe  ádÉM

 ∞«c …Qƒ°ùdG  »Hô©dG  ¿ÉæØdG  ±ôY »àdG  áYƒæàŸG  äÓ«µ°ûàdGh  äÉæ«jõàdG  ‘ hCG

 ¢†©H ∫ qƒëjh ,ΩÓ°S EÓd á≤HÉ°ùdG  äGQÉ°†◊G äÉKhQƒe øe ÉgQƒ£jh É¡eóîà°ùj

 á∏MôŸG  √òg  ‘  »eÓ°S E’G  øØdG  ßaÉM  ó≤a  ,¬H  á°UÉN  äÉØ°U  ¤EG  ÉgöUÉæY
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 »àdG á«aôNõdG äGOôØŸGh ™«°VGƒŸG øe ãµdG ≈∏Y ,√Qƒ£J πMGôe øe áª°SÉ◊G

 ådÉãdG  ÚØd C’G  ‘  áÁó≤dG  ájQƒ°ùdG  QÉ`̀K’G  ™bGƒe  øe  ãc  ‘  ÉgQÉKG  ÉfóLh

 ≥ah ójóL øe É¡àZÉ«°U OÉYCG …Qƒ°ùdG »Hô©dG ¿ÉæØdG øµdh ,OÓ«ŸG πÑb ÊÉãdGh

 É  á©«Ñ£dG öUÉæY ôjƒ–h ¿Gƒ`̀d C’Gh ∫Éµ°T C’G ΩÉ f ≈∏Y õcôj ‘ôNR ≥£æe

.Qƒ«£dGh äÉfGƒ«◊Gh öûÑdG É¡«a

 âÑ©d »àdG á«YÉæ°üdG ¿ƒæØdG ‘ á«aôNõdG äGOôØŸGh ™«°VGƒŸG √òg ≈∏éàJh

 ÉLõdGh  ±õ G  πãe  á≤MÓdG  Qƒ°ü©dG  ‘  á«eÓ°S E’G  ¿ƒæØdG  ‘  kÉ«°SÉ°SCG  kGQhO

 ≥ qÑWh kG Ñc  kÉ`̀LGhQ  ≈b’ á«aôNõdG  ógÉ°ûŸGh  Qƒ°üdG  ¢†©H ¿EG  ≈àM ,øjó©àdGh

 á«aGô G äÉfGƒ«◊Gh Qƒ«£dG Qƒ°üa ,É¡à«æ≤J âØ∏àNG Éª¡e ¿ƒæØdG º ©e ‘

 öùædG  IQƒ°U É¡æeh ,IójóY ¿hôb á∏«W ÚfÉæØdG  ΩÉªàgG  ≈∏Y kÉªFGO  äPƒëà°SG

 øµd  ,Ú«£fõ«ÑdGh  ¿É`̀ehô`̀dGh  qÚ«ã◊G  ¿ƒæa  ‘ √QÉ``̀KG  äó`̀Lh  …ò`̀dG  ‘Gô``̀ G

 øe k’óHh ,∞∏à  Üƒ∏°SCÉH IQƒ°üdG √òg QÉµàHG GhOÉYCG ,Úª∏°ùŸG Üô©dG ÚfÉæØdG

 QÉ°üa ,á«aôNR á≤jô£H √ƒZÉ°U ,ádƒLôdGh Iƒ≤∏d õeôc Ú°SCGôH öùædG Gƒª°Sôj ¿CG

 É  ,á«°Sóæ¡dG  ∫Éµ°T C’Gh  á«JÉÑædG  hôØdÉH  ¬àëæLCG  â£∏àNGh  , kGOô`̀  kGôFÉW

 á«≤jõ«aÉà«e  kGOÉ©HCG ±QÉNõdG Ö°ùcCG É  ,á∏«ªL HÉ©Jh IójóL kGOÉ©HCG √É£YCG

.»æØdG πª©∏d á«MhôdG á«Ø∏ Gh »≤à∏J á«fƒc
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